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RESUMO 

 

Título: Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria 

na promoção do desenvolvimento infantil: importância do brincar e das atividades lúdicas. 

Promover o desenvolvimento infantil harmonioso e individualizado é um ato que prospera 

a curto, médio e longo prazo e acarreta ganhos a nível da saúde e em todas as áreas da sociedade. 

Neste sentido, é uma prioridade a nível das nações que sejam implementadas estratégias 

facilitadoras deste processo, e, onde a atuação do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica tem grande relevo. 

É fundamental que sua praxis clínica e nas diferentes áreas de atuação do Enfermeiro 

Especialista facilite a Prevenção da Doença e Promoção da Saúde no binómio criança/jovem e 

família. Empoderar crianças/jovens, pais e cuidadores de recursos promotores do 

desenvolvimento infantil, utilizando a Literacia em Saúde é um ato primazia do enfermeiro, 

tendo em conta que é considerado um dos mais críticos determinantes em saúde. 

Com o intuito de ser um ato dinâmico de envolver a criança no seu processo de crescimento 

e desenvolvimento, recorreu-se ao brincar, conto de histórias e atividades lúdicas como recursos 

de grande nobreza, para o projeto de Enfermagem delineado e implementado nos diversos 

contextos de estágio tendo por base a Metodologia de Projeto e seguindo a linha de orientação 

na área da segurança e qualidade de vida. 

Este relatório contempla também, uma análise reflexiva do percurso realizado, aquisição e 

desenvolvimento de competências no âmbito das competências de comuns do Enfermeiro 

Especialista, das competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica e das competências de Mestre.  

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; binómio criança/jovem e família; Literacia em 

saúde; Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do quarto Mestrado em Enfermagem em 

Associação de Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica [SIP], que 

decorreu Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. 

A metodologia utilizada para a elaboração deste relatório visa a análise, reflexão e 

descrição detalhada e objetiva do percurso formativo e profissional decorrido em cada contexto 

de estágio, pretendendo-se atestar a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, aptidões e 

competências no âmbito das competências comuns do enfermeiro especialista, das 

competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica [EEESIP] e das competências de Mestre. 

A evidência científica mostra que uma intervenção precoce “tem um impacto profundo e 

duradoiro na capacidade de crescer, aprender e prosperar com efeitos na saúde e riqueza da 

sociedade” (Direção Geral da Saúde [DGS], 2018, p. 34).  

A promoção da saúde e desenvolvimento infantil “constitui uma prioridade para o alcance 

das metas em saúde das nações, não só porque a infância constitui um período de particular 

vulnerabilidade, mas também porque constitui um precursor da saúde ao longo da vida” (Goes, 

2019, p. 8). 

Neste sentido, a escolha da problemática tem por base a Literacia em Saúde [LS] e centra-

se na capacitação/empoderamento dos pais e cuidadores no desenvolvimento infantil com 

recurso a conto de histórias e atividades lúdicas. É o enfoque do brincar e das atividades lúdicas 

como meios de comunicar e envolver a criança no seu processo de crescimento e 

desenvolvimento, seguindo a linha de investigação na área da segurança e qualidade de vida. 

Este interesse deve-se ao gosto pessoal em trabalhar esta área pelo facto de LS contribuir 

para a promoção da saúde e prevenção da doença, apresentando-se como um instrumento 

fundamental para melhorar o nível de saúde. Exprime-se como um desafio e prioridade para os 

Enfermeiros uma vez que este grupo profissional tem a competência de instruir a população 

para “obter, processar e entender as informações básicas de saúde para utilizarem os serviços e 

tomarem decisões adequadas em saúde” (DGS, 2019a, p. 3). 
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A promoção de saúde constitui-se um foco de atenção importante dos enfermeiros, tal como 

o comprovam as conferências internacionais de Otawa em 1986, Sunsdalle em 1991, Bogotá 

em 1992 e Jacarta em 1997 bem como o Plano Nacional de Saúde [PNS] 2012-2016 com 

extensão até 2021. 

O Programa Nacional de Saúde infantil e Juvenil contempla a importância da vigilância e 

promoção do desenvolvimento infantil dada a importância das suas implicações na qualidade 

de vida, o sucesso educacional e integração social da criança. 

Para fundamentar a prática baseamo-nos no Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

e no Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey, de forma a sustentar uma prática mais 

eficaz e coerente. 

No Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, “o enfermeiro 

especialista possui um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que, ponderadas 

as necessidades de saúde do grupo-alvo, mobiliza para atuar em todos os contextos de vida das 

pessoas e nos diferentes níveis de prevenção” (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2019, p. 4745). 

Estruturalmente o relatório é constituído por cinco capítulos. No primeiro será apresentado 

um breve enquadramento teórico referente à temática em estudo;  no segundo é explanado a 

contextualização e descrição das atividades desenvolvidas no percurso formativo nos diferentes 

contextos de estágios; no terceiro a conceptualização das fases do Projeto de Intervenção em 

Enfermagem [PIE] alicerçado na Metodologia de Projeto; no quarto a análise reflexiva das 

competências comuns do enfermeiro especialista, do EEESIP e de mestre adquiridas e 

desenvolvidas, e por último as considerações finais e referências bibliográficas. 

Encontra-se redigido de acordo com o novo acordo ortográfico, formatado segundo as 

regras de elaboração do Mestrado em Associação em Enfermagem, seguindo as normas de 

referenciação bibliográfica da «American Psychological Association» [APA] 7º Edição. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A conjetura complexa e exigente da sociedade atual, torna o cuidar em Enfermagem, um 

desafio constante para todos os profissionais. Neste sentido, é crucial renovar, produzir, e 

desenvolver conhecimentos baseados na evidência científica com o intuito de melhoria contínua 

dos cuidados e consequentemente aumentar os ganhos em saúde. 

O presente capítulo explana a revisão bibliográfica da evidência científica disponível 

relacionada com a temática que alicerça o presente relatório e o PIE, bem como os modelos de 

cuidados que sustentaram a prática de cuidados no decorrer dos estágios nos diversos contextos 

clínicos. 

 

 

1.1. Desenvolvimento Infantil 

 

O termo desenvolvimento “refere-se ao aperfeiçoamento e à especialização de 

determinadas funções, com aquisição progressiva de certas competências cada vez mais 

complexas em várias áreas funcionais” (OE, 2010, p. 78). A OE acrescenta que é um “processo 

de desenvolvimento físico normal e progressivo, de acordo com a idade aproximada e estádios 

de crescimento e desenvolvimento, desde o nascimento, através da infância até à idade adulta” 

(OE, 2010, p. 101) onde se encontram alicerçadas as necessidades básicas como, a alimentação, 

higiene e vestuário, sono e repouso, imunização, brincar, disciplina, segurança, afetos e 

sexualidade. 

O desenvolvimento infantil é um foco da praxis do enfermeiro. Na Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE®], este é definido como o “desenvolvimento 

humano: crescimento e desenvolvimento físico, mental e social progressivos, desde o 

nascimento e durante toda a infância” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016, p. 52).  
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O desenvolvimento é um processo dinâmico, inicia-se após o nascimento e termina na 

idade adulta. “O crescimento e o desenvolvimento procedem em direções ou gradientes 

regulares e relacionados e refletem o desenvolvimento e o amadurecimento de funções 

neuromusculares” , (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 2018p. 38), classificado em seis fases: 

período neonatal «desde o nascimento até ao 28ºdia»; lactente «1-12 meses de vida»; Toddler 

«1- 3 anos de vida»; pré-escolar «3-6 anos»; escolar ou mesoinfância «6-11 anos» e pré 

puberdade «10 – 13 anos» e adolescência «13-18 anos» (Hockenberry, Wilson, & Rodgers, 

2018). 

A classificação descrita possui características associadas à maioria das crianças nas quais 

surgem mudanças no desenvolvimento, no entanto,” embora o desenvolvimento tenha uma 

ordem precisa e fixa, ele não evolui no mesmo ritmo ou velocidade” (Hockenberry et al., 2018, 

p. 39) e nem todas progridem no mesmo ritmo. 

Embora os estudiosos do desenvolvimento estejam interessados nos processos universais 

de desenvolvimento vivenciados por todos os seres humanos normais, eles também estudam as 

diferenças individuais nas características, influências e consequências do desenvolvimento” 

(Papalia et al., 2013, p. 42). 

Neste sentido, Brofenbrenner desenvolveu a teoria bioecológica onde são descritos os 

processos interativos que afetam o desenvolvimento humano, nomeadamente, os níveis 

interligados de influência ambiental designados contextos de desenvolvimento. A teórica 

bioecológica aborda vários níveis ou sistemas: o microssistema que inclui elementos que afetam 

diretamente a criança, como a família e a escola, por este motivo é considerado o mais intimo; 

o mesossistema que se refere às interações que existem entre os microssistema, ou seja às 

interações entre os diferentes ambientes que a criança está inserida; o exossistema que abrange 

elementos que influenciam indiretamente a criança e onde a criança não é participante ativa, e 

o macrossistema que envolve todos os outros sistemas e que abrange os valores e as políticas 

(Bronfenbrenner, 1986). 

Por sua vez, o cientista Brazelton desenvolveu o modelo sistémico de suporte ao 

desenvolvimento onde enfatiza que, o desenvolvimento de criança e adolescentes acontece 

através de momentos chave, designados Touchpoints. O modelo é focado na criança e centrado 

na família, onde os profissionais de saúde devem privilegiar os cuidados antecipatórios e 
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construção de relações de parceria entre pais, tornando-os mais seguros, confiantes e 

competentes. Na prática, os profissionais de saúdem devem potenciar a competência parental 

através das relações pais/filho de forma a promover alicerces vitais para o desenvolvimento 

harmonioso da criança alicerçados numa relação de parceria. (Brazelton, 2013) 

Cada criança é um ser único e especial que tem o seu processo e tempo de aprendizagem, 

ou seja, a idade de aparecimento e a velocidade de passagem de estádio para outro varia de uma 

criança para outra. 

Cada ser humano difere de género, altura e estrutura física; na saúde e nível de energia; em 

inteligência; e no temperamento, personalidade e reações emocionais. Os contextos de vida 

também diferem de ser humano para ser humano, cada um tem o seu o lar, a sua comunidade e 

sociedade em que vive, seus relacionamentos, a escola que frequentam e o trabalho que fazem, 

e a forma como ocupam o tempo livre (Papalia et al., 2013). 

O estudo do desenvolvimento humano engloba essencialmente três domínios, o físico, o 

cognitivo e o psicossocial que se encontram inter-relacionados, ou seja, a alteração num 

domínio causa alteração nos outros. Assim, com o intuito de uma abordagem holística, o 

enfermeiro deve ter em consideração todos os domínios aquando da avaliação do 

desenvolvimento com recurso a escalas, uma vez que, permite identificar precocemente 

alterações no desenvolvimento e neste sentido intervir de forma atempada. Destacam-se a 

escala de Desenvolvimentos de Mary Sheridan, Escala de Growing Skills e Escala de Avaliação 

Comportamental Neonatal de Brazelton como os instrumentos mais utilizados na avaliação do 

desenvolvimento.  

O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil preconiza a utilização preferencial da 

Escala de Avaliação do Desenvolvimento Infantil de Mary Sheridan Modificada, devido à sua 

rápida e fácil aplicação. Esta permite a avaliação de crianças desde as quatro semanas de vida 

até aos cinco anos de idade, nas áreas, da postura e motricidade global, visão e motricidade fina, 

audição e linguagem, comportamento e adaptação social (DGS, 2013). 

Objetivando, “o crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as 

habilidades motoras e a saúde fazem parte do desenvolvimento físico. A aprendizagem, 

atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade compõem o 
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desenvolvimento cognitivo. Emoções, personalidade e relações sociais são aspetos do 

desenvolvimento psicossocial” (Papalia et al., 2013, p. 37). 

Segundo Brazelton (2013), o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, ocorre de 

forma irregular, ou seja, com altos e baixos e fases estacionárias, desenvolvendo-se em 

múltiplas direções, mas nem todas em simultâneo.  

O desenvolvimento psicomotor, enquanto elemento integrativo do processo do 

desenvolvimento infantil, é caracterizado como um “processo natural e evolutivo. Integra a 

coordenação, comunicação, socialização e aspetos de mobilidade, a capacidade das pessoas 

para interagirem com o meio ambiente envolvente através de comportamentos” (Conselho 

Internacional de Enfermeiros, 2016, p. 52). O desenvolvimento da personalidade e as 

habilidades cognitivas desenvolvem-se em grande parte como o crescimento biológico, ou seja, 

“dependem do crescimento e do amadurecimento físicos” (Hockenberry et al., 2018, p. 43). 

Brazelton (2013) descreve que, o desenvolvimento da criança é influenciado pela vida 

emocional, por fatores de ordem ambiental e pelo desenvolvimento neurobiológico, com as 

diferenças fisiológicas individuais. 

Existem muitas teorias do desenvolvimento da personalidade. Por sua vez, 

neurodesenvolvimento infantil caracteriza-se por uma série de “competências por meio das 

quais a criança interage com o meio que a rodeia, numa perspetiva dinâmica, de acordo com a 

sua idade, o seu grau de maturação, os seus fatores biológicos intrínsecos e os estímulos 

provenientes do ambiente” (Papalia et al., 2013, p. 38). 

Em Portugal, os enfermeiros são o maior grupo profissional da área da saúde, assumindo-

se como os que mais decisões tomam e atos praticam, considerando-se agentes de mudança e 

melhoria, quer dos cuidados de saúde, quer das respostas em saúde (Pereira & Hernández-

Marrero, 2016). 

Segundo os mesmos autores, os enfermeiros são os profissionais da área da saúde com 

maior contacto e proximidade com as pessoas a quem prestam cuidados, neste contexto, devem 

assumir exatamente um papel de destaque, de modo que os profissionais se apresentem como 
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elementos ativos na definição das estratégias, mas sobretudo na sua operacionalização e 

monitorização. 

“Promover o desenvolvimento infantil é ajudar a criança em parceria com a família, na sua 

circunstância de vida e no seu tempo, a desenvolver-se dentro dos padrões esperados para a sua 

idade, respeitando o seu ritmo” (OE, 2010, p. 71). 

Em Portugal, a promoção do desenvolvimento infantil é uma das prioridades e metas a 

atingir nas políticas de saúde. Neste sentido, Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil 

incorpora várias linhas orientadoras em que os enfermeiros devem sustentar a sua práxis, 

nomeadamente a calendarização de consultas em idade chave; cuidados antecipatórios; 

cumprimento do Programa Nacional de Vacinação; deteção e encaminhamento precoce de 

situações de risco (DGS, 2013). 

No entanto, na sociedade atual, a promoção do desenvolvimento infantil vai para além do 

vacinar, pesar e medir, sendo fundamental uma observação mais holística e uma visão integrada 

da criança e sua família (Brazelton, 2013). Na prática de cuidados o enfermeiro deve incorporar 

o modelo conceptual centrado na criança e família, uma vez, que é este binómio o beneficiário 

dos seus cuidados, uma vez que, “as evidências empíricas sugerem que os pais são as pessoas 

que exercem maior influência na existência infantil e a relação que se estabelece entre pais e 

filhos, é o fator mais determinante para a qualidade de vida da criança” (P. C. M. M. de Sousa, 

2014, p. 21). 

Corroborando com o anterior, a família ou os prestadores de cuidados diretos são um dos 

principais pilares na promoção do desenvolvimento infantil, surgindo assim a importância do 

conceito de parentalidade. Segundo a CIPE®, “a parentalidade consiste em assumir as 

responsabilidades de ser mãe ou pai; comportamentos destinados a facilitarem a incorporação 

de um recém-nascido na unidade familiar, comportamentos para otimizar o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças; a interiorização das expectativas dos indivíduos, amigos e 

sociedade quanto aos comportamentos do papel parental, adequados ou inadequados (Conselho 

Internacional de Enfermeiros, 2016, p. 71). 

“No que concerne à Saúde Infantil, os enfermeiros têm o papel preponderante na educação 

e aconselhamento aos pais. É da sua competência avaliar o estado de saúde, crescimento e nível 
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de desenvolvimento da criança” (OE, 2010, p. 69). É fundamental que o EEESIP tenha a 

capacidade de empoderar os pais e cuidadores na importância do desenvolvimento harmonioso 

da criança e dos conhecimentos adequados de acordo as necessidades, assim como na adoção 

de comportamentos em saúde. 

“As crianças estão sempre a aprender e as famílias, enquanto facilitadoras de aprendizagens 

num ambiente eminentemente afetivo, são o seu principal contexto promotor do 

desenvolvimento” (Fundação Aga Khan Portugal, 2019, p. 3). O Programa Nacional de Saúde 

Infantil e Juvenil preconiza a promoção da saúde e de prevenção da doença da criança através 

dos cuidados antecipatórios e do empoderamento de pais e cuidadores com conhecimentos 

necessários para o seu melhor desempenho, “contudo as famílias não estão suficientemente 

conscientes da importância do seu papel no desenvolvimento da literacia das crianças” 

(Fundação Aga Khan Portugal, 2019, p. 4),  

“O brincar é uma atividade importante para o desenvolvimento infantil, pois possibilita a 

aquisição de conceitos, a assimilação de papéis sociais e a compreensão das relações afetivas” 

(Joaquim et al., 2018, p. 63). “Através do meio universal da brincadeira, a criança aprende o 

que ninguém pode ensinar”, obtendo conhecimento próprio sobre o meio onde está inserida, 

como gerir esse ambiente de objetos, tempo, espaço, estrutura e pessoas (Hockenberry et al., 

2018, p. 91). 

Segundo, Santos, Marques & Pfeifer (2006) citado por Joaquim et al., (2018, p.64) “A 

brincadeira é carregada de uma série de estímulos que propiciam o desenvolvimento sensório-

motor, cognitivo, da criatividade, da imaginação e da autoestima da criança. 

“As brincadeiras presentes nos primeiros anos de vida são fundamentais para a aquisição 

de futuros conceitos, na medida em que contribui para as maturações necessárias ao 

desenvolvimento” (Joaquim et al., 2018, p. 64). “Brincar também ajuda a criança a compreender 

o mundo físico em que vive e a distinguir a diferença entre realidade e fantasia” (Hockenberry, 

2006, p. 94). 

O desenvolvimento sensório motor é uma das funções do brincar, que se revela importante 

em todas as idades e permite a exploração do mundo físico através de estímulos táteis, auditivos, 

visuais e cinestésicos. É através da exploração e manipulação que a criança promove o 
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desenvolvimento intelectual e aprende as cores, formas, tamanhos, textura e importância dos 

objetos (Hockenberry, 2006).  

Dada a importância do brincar em todos os domínios do desenvolvimento, o enfermeiro 

assume um papel perentório na estimulação desta atividade tão nobre na área SIP dada a sua 

importância no desenvolvimento de competência cognitivas, socais e da linguagem,. É 

fundamental que o EEESIP se alicerce em estratégias com recurso ao brincar durante a 

prestação d cuidados holísticos e humanizados, assim como, incentive a sua prática no contexto 

de vida de cada criança.  

Para além da sua importância no desenvolvimento e crescimento da criança é importante 

enfatizar que é um direito que lhe assiste, tal como descrito no direito 31º da Convenção dos 

Direitos da Criança. Este direito define-se como “o direito ao repouso e aos tempos livres, o 

direito de participarem jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar 

livremente na vida cultural e artística”(UNICEF [Fundo das Nações Unidas para a Infância], 

1990, p. 25). 

“Ao brincarem, as crianças respondem à sua curiosidade natural sobre o mundo que as 

rodeia e desenvolvem a imaginação e competências sociais”, nomeadamente seguir instruções, 

prestar atenção, resolver conflitos através do diálogo, entre outras, uma vez que “brincar e 

aprender andam de mãos dadas” (Fundação Aga Khan Portugal, 2019, p. 6). 

Encontramo-nos inseridos numa sociedade altamente tecnológica onde as novas 

tecnologias assumem um dos principais recursos de distração. Apesar da sua relevância esta 

encontra-se carente da estimulação sensório motora tão relevante para o desenvolvimento 

harmonioso, não contribuiu para a libertação de energia e não possibilita o desenvolvimento da 

imaginação e criatividade. 

Assim, o EEESIP apresenta o desafio de empoderar o equilíbrio destas duas formas de 

desenvolvimento, realçando a importância do brincar na vinculação, interação social, 

desenvolvimento da linguagem e das competências e comunicação, no potenciar dos 

relacionamentos e afetos fundamentais ao desenvolvimento humano harmonioso. Não obstante 

à importância do brincar no desenvolvimento, o brincar ao ar livre assume o seu benefício na 
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área da saúde da criança, na prevenção da “obesidade, hipertensão e diabetes tipo II” (Fundação 

Aga Khan Portugal, 2019, p. 7) 

É competência e função do EEESIP instruir pais e cuidadores da importância das 

brincadeiras no desenvolvimento físico, intelectual, psíquico e social, bem como n interação 

com os pares. 

 

 

1.2. Literacia em Saúde 

 

Nos termos da Lei de Bases da Saúde, a Base I assume o direito à proteção da saúde como 

um dos mais importantes direitos dos cidadãos, enquanto responsabilidade conjunta das 

pessoas, da sociedade e do Estado (Assembleia da República, 2019). 

“Uma população mais saudável é um fator crítico de sucesso para uma sociedade mais 

produtiva, sustentável e economicamente competitiva. Os determinantes sociais e ambientais 

devem estar no topo das nossas preocupações” (Ministério da Saúde, 2018, p. 7). 

A saúde é definida no enquadramento conceptual da OE como o, “estado e 

simultaneamente, a representação mental da condição individual, o controlo do sofrimento, o 

bem-estar físico e o conforto emocional e espiritual” (OE, 2012b, p. 8), pelo que, corresponde 

a um estado subjetivo que não pode ser tido como o oposto ao conceito de doença. 

O conceito de LS surge em 1974, dando destaque principalmente a questões sobre a 

promoção da saúde. Nos últimos anos a sua operacionalização tem vindo a ganhar relevo nas 

políticas de saúde por ser considerado um dos mais críticos determinantes em saúde. 

Pelo seu reconhecimento, na Declaração de Xangai foi enfatizado como fator essencial 

para a capacitação dos cidadãos e equidade em saúde e tido como integrante das habilidades e 

competências desenvolvidas ao longo da vida (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2016). 
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O baixo nível de LS para além de estar diretamente relacionado com a diminuição da 

qualidade de vida das pessoas acarreta prejuízos como: o aumento do número de internamentos, 

maior procura dos serviços de urgência e menor preocupação/ação para a prevenção da doença 

e promoção da saúde. É considerada uma problemática multissetorial, uma vez que pode ser 

promovida por: cidadãos, instâncias políticas responsáveis pela educação e pela saúde, ação 

dos serviços de saúde e outros setores da sociedade (DGS, 2019b). 

“O baixo nível de Literacia em Saúde da população portuguesa acarreta custos individuais 

e sociais, e está normalmente associado a baixos níveis educacionais e de acesso a informação 

que provocam a diminuição da autonomia da pessoa” (DGS, 2019b, p. 10).  

Mais se evidencia, que intervenções de educação em saúde podem reduzir a taxa de 

recorrências não urgentes ao departamento de urgência e ajudar a mitigar a superlotação do 

departamento de emergência e os custos crescentes dos cuidados de saúde (Herman et al., 

2009). 

Esta problemática levou o Governo português em 2016, no seu programa para a saúde 

evidenciada pelo despacho 3618-A/2016, a estabelecer como prioridade a promoção da saúde 

através de uma nova ambição para a saúde pública, particularmente através da criação do 

Programa Nacional para a Saúde, Literacia e Autocuidados, que tem como principais objetivos 

preparar e apoiar “prestadores informais em cuidados domiciliários, prevenindo a diabetes, 

obesidade, promovendo a saúde mental e o envelhecimento saudável bem como a utilização 

racional e segura do medicamento” (Assembleia da República, 2016, p. 8660). 

O atual PNS 2012-2016, já com revisão e extensão até ao ano de 2021 pelo Despacho n.º 

4834/202, implementado em Portugal e seguindo os princípios e estratégias da OMS, um dos 

sete princípios orientadores consiste na capacitação do indivíduo através de ações de literacia 

para a autonomia, responsabilização e o papel interventivo no funcionamento do sistema de 

saúde (DGS, 2015). Para além disso, o Plano de Ação para a LS 2019-2021 assume o 

compromisso de investir na LS para promover ganhos na saúde e bem-estar da população. 

“As diferentes fases do percurso de vida, desde a conceção ao envelhecimento, as relações 

com a família, os grupos de pares e a comunidade devem ser considerados como tendo um papel 
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central neste processo de promoção da Literacia em Saúde”, identificando os pais e cuidadores 

como alvos prioritários de intervenções (DGS, 2018, p. 7). 

“Os enfermeiros são um fator-chave para a promoção da Literacia em Saúde junto da 

população” (Andrade et al., 2020, p. 8). A Enfermagem, neste contexto, deve assumir 

exatamente um papel de destaque, de modo que os profissionais se apresentem como elementos 

ativos na definição das estratégias, mas sobretudo na sua operacionalização e monitorização, 

uma vez que , “mudar comportamentos é a capacidade de ação sobre o individuo e sobre o seu 

contexto” (Andrade et al., 2020, p. 10).  

O enfermeiro é o profissional a quem compete: contribuir para a promoção da saúde, 

mobilizando conhecimentos técnico-científicos no estabelecimento de intervenções, atendendo 

às políticas de saúde e sociais; assim como atuar de forma a dar poder ao indivíduo, à família e 

à comunidade, para adotarem estilos de vida saudáveis, capacitando-o. Reconhece-se ainda, o 

direito de participar no desenvolvimento das políticas de saúde e no planeamento dos programas 

(OE, 2012c). 

No Regulamento de Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, enfoca que este 

“atua como dinamizador e gestor da incorporação do novo conhecimento no contexto da prática 

de cuidados, visando ganhos em saúde dos cidadãos”, (OE, 2019, p. 4749) e que “possui 

conhecimentos de enfermagem e de outras disciplinas que contribuem para a prática 

especializada” (OE, 2019, p. 4750). 

Tendo em conta o exposto, os enfermeiros especialistas ao se desafiarem com a LS devem 

mediar as suas estratégias assentes nos seguintes pilares: “plano integrado para o ciclo de vida, 

plano para o acesso e utilização de cuidados, plano para a avaliação e promoção do 

conhecimento da Literacia em Saúde, Plano para a gestão da doença crónica e promoção do 

bem-estar” (DGS, 2018, p. 9). 

O Enfermeiro EESIP, “considerando a natural dependência da criança, a sua progressiva 

autonomização e o binómio criança/família como alvo do cuidar do Enfermeiro Especialista 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, estabelece com ambos uma parceria de cuidar 

promotora da otimização da saúde, no sentido da adequação da gestão do regime e da 

parentalidade” (OE, 2018, p. 19192). 
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O estado de saúde da criança está dependente da LS dos seus pais, família e cuidadores, 

assim, o EEESIP tem o papel de contribuir com a sua capacitação na promoção da saúde e 

prevenção da doença, instruindo-os na saúde para utilizarem os serviços e tomarem decisões 

adequadas de saúde para a criança. Considerando que são áreas de primazia para a intervenção, 

o EEESIP releva a prática na “maximização e potenciação da saúde; a promoção do crescimento 

e desenvolvimento no âmbito dos cuidados antecipatórios; a promoção da vinculação (…); o 

reconhecimento e a valorização das forças e competências da família como um recurso para a 

intervenção” (OE, 2017, p. 4). 

 

 

1.3. Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

 

Heidmann, Almeida, Boehs, Wosny, & Monticelli (2006) referem que a designação de 

«promoção à saúde» verificou-se em 1974, no Canadá, com a divulgação do conhecido 

«Informe Lalonde», o primeiro documento oficial com designação de Promoção da Saúde. 

Em setembro de 1978, na Conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, 

realizada pela OMS em parceria com a Fundação das Nações Unidas para a Infância, em Alma-

Ata, surge a Declaração de Alma-Ata. É neste momento que a saúde deixa de ser encarada como 

a ausência de doença e passa a ser considerada um direito fundamental do Ser Humano (OMS, 

1978). Esta declaração, ergue-se como modelo para os demais entendimentos relativos à 

Promoção da Saúde. 

A 21 de novembro de 1986, realizou-se em Ottawa a 1ª Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, onde o conceito Promoção em Saúde é descrito na Carta de Ottawa, como, 

o “processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para controlarem 

a sua saúde, no sentido de a melhorar” (1a Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 

Ottawa, 1986, p. 1). Constituiu desde então, uma fonte de inspiração e de orientação para a 

promoção da saúde. Para se alcançar o preconizado na referida Declaração, são apontadas como 

estratégias: “políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis à saúde, reorientação dos 
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serviços de saúde, reforço da ação comunitária e desenvolvimento de habilidades pessoais” 

(Heidmann et al., 2006, p. 353). 

Salientando-se o emanado na Declaração de Alma Ata, e na Carta de Ottawa para a 

Promoção da Saúde. As subsequentes Conferências Internacionais sobre a Promoção da Saúde, 

identificam: a ação intersectorial e consequente descentralização de competências em matéria 

de saúde, assim como as políticas públicas saudáveis, como estratégias para a garantia da 

equidade em saúde. 

O modelo de Promoção da Saúde visa aumentar o nível de bem-estar do cliente, surge 

década de 80 e foi desenvolvido nos Estados Unidos pela teórica de Enfermagem Nola Pender. 

Tem como principal objetivo auxiliar os enfermeiros na compreensão dos principais 

determinantes e comportamentos em saúde para que seja efetuado o aconselhamento de 

mudanças comportamentais que favoreçam estilos de vida saudáveis (Pender, sem data [n.d.]). 

É constituído pelas componentes, planear, intervir , avaliar as ações e “apresenta uma 

estrutura simples e clara, possibilitando ao enfermeiro um cuidar individual às pessoas e/ou, 

reunindo-as em grupo” (Silva & Santos, 2010, p. 746), de forma a contribuir com a 

maximização do potencial de saúde de quem cuidam. 

Nola Pender defende que a promoção da saúde assenta na interligação de três componentes: 

as características e experiências individuais, os sentimentos e conhecimentos sobre o 

comportamento que se quer alcançar e o comportamento de promoção da saúde desejável 

(Victor et al., 2005).  

Este modelo incorpora a saúde como um estado dinâmico, em vez de simplesmente a 

ausência de doença e assume que para “atingir um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, o indivíduo ou o grupo devem estar aptos a identificar e realizar as suas aspirações, a 

satisfazer as suas necessidades e a modificar ou adaptar-se ao meio” (1a Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde Ottawa, 1986, p. 1). 

Segundo Silva & Santos (2010, p.746) a “ responsabilidade pela promoção da saúde 

compartilha-se entre indivíduos, comunidade, grupos, instituições que prestam serviços de 

saúde, governos e por profissionais da saúde de todas as áreas”. 
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Objetivando a área SIP, este modelo deve contribuir com a promoção da saúde, prevenção 

e tratamento da doença, readaptação funcional e reinserção social em todos os contextos de vida 

da criança e jovem. Compete ao Enfermeiro intervir, no sentido de informar e esclarecer pais e 

cuidadores a importância do desenvolvimento harmonioso dos seus filhos na sua vida atual e 

futura, empoderando-os das estratégias e recursos disponíveis para cumprir com esse propósito. 

O modelo de Nola Pender permite que o enfermeiro promova a participação em atividades 

promotoras do desenvolvimento afetivo e intelectual das crianças, cuidadores e familiares, bem 

como, na melhoria dos conhecimentos relacionados com comportamentos e ambientes 

saudáveis, e consequentemente melhor compreensão de fatores indutores de saúde. 

 

 

1.4. Modelo Parceria de Cuidados 

 

O modelo de Parceria de Cuidados desenvolvido em 1998 por Anne Casey, “considera que 

os pais são os melhores prestadores de cuidados aos seus filhos e que os Enfermeiros 

desenvolvem todo o planeamento de cuidados promovendo o envolvimento negociado dos pais 

no processo de cuidar (respeitando a fase de impacto do processo saúde/doença em que os pais 

se encontram) otimizando os seus conhecimentos e capacidades para o desenvolvimento do seu 

papel parental (OE, 2012a, p. 3). 

Segundo Smith e Casey cit. por Mano (2002), os cuidados centrados na família e criança, 

assim, como, a negociação dos cuidados são fundamentais facilitadores da parceria de cuidados. 

Assim, a filosofia do modelo incorpora que os pais ou familiares são as melhores pessoas para 

cuidar da criança e que a assistência nos cuidados requer um relacionamento entre os pais, 

enfermeiro baseado no respeito pelos limites e capacidades dos pais cuidadores.  

Assim, a base do modelo engloba negociação alicerçada no respeito pela família e suas 

necessidades e desejos, tendo por base cinco conceitos fundamentais, a criança, os pais, os 

cuidados familiares, o enfermeiro e os cuidados de enfermagem (Ferreira & Costa, 2004).  
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Segundo Casey cit. por Ferreira & Costa (2004), o crescimento e desenvolvimento da 

criança está diretamente relacionado com os cuidados prestados, e, estes devem ir de encontro 

à proteção, estímulo e amor. Neste sentido, o plano de cuidados elaborado pelo enfermeiro deve 

ser individual e negociado coma criança e família, tendo em conta as suas etapas, apreciação, 

planeamento, execução e por fim a avaliação. 

O modelo de enfermagem desenvolvido pela enfermeira inglesa foi projetado 

especificamente para a saúde infantil e pediátrica. Neste sentido e indo de encontro ao modelo, 

“o Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica trabalha em parceria 

com a criança e família/pessoa significativa, em qualquer contexto em que ela se encontre (em 

hospitais, cuidados continuados, centros de saúde, escola, comunidade, casa” (OE, 2018, p. 

19192). 

Casey preconiza a existência de uma profunda relação entre o enfermeiro e a família e 

defende que a metodologia de trabalho por enfermeiro responsável é facilitadora da relação e 

da partilha de competências entre a família e a enfermeira (Ferreira & Costa, 2004). 

“No modelo de parceria, o enfermeiro deveria prestar apenas cuidados de enfermagem ou 

cuidados especializados, quando tal se justifique, incentivando os pais a prestar os cuidados 

familiares, de suporte às necessidades básicas” do RN/criança/jovem (Ferreira & Costa, 2004, 

,p.55), assumindo-se como “uma filosofia de cuidados de enfermagem que reconhece e valoriza 

a importância da família para o bem-estar presente e futuro da criança (Ferreira & Costa, 2004, 

p. 57). 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PERCURSO FORMATIVO: DESCRIÇÃO, REFLEXÃO E 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O presente capítulo tem como intuito descrever de forma reflexiva o percurso formativo 

desenvolvido e experienciado nos diversos contextos de estágio, as oportunidades de 

aprendizagem, assim como a contextualização de cada serviço. 

No plano de estudos do quarto Mestrado em Enfermagem em Associação, na área de 

Especialização em Enfermagem de SIP, encontram-se contemplados dois estágios, o estágio I 

e o estágio final, com a contabilização de oito e vinte e quatro European Credit Transfer System 

[ECTS] respetivamente. 

O percurso dos estágios revelou-se um amplo processo de aprendizagem e teve em 

consideração a área do plano de intervenção: o desenvolvimento infantil na área da segurança 

e qualidade de vida. A escolha desta área de intervenção deve-se essencialmente ao nosso 

interesse pessoal na mesma, assim como, com o intuito de maior diversidade de contextos de 

estágio e consequentemente maior oportunidade de aquisição e desenvolvimento de 

competências técnicas, científicas e humanas no domínio da enfermagem na área de SIP, tal 

como descrito na alínea 2 do artigo 4ºdo Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro 

[REPE]. 

Em seguida iremos apresentar e caracterizar de forma breve e sucinta os locais de estágio, 

as atividades desenvolvidas, bem como a análise reflexiva da aprendizagem. 
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2.1. Estágio I 

 

Este subcapítulo explana o percurso formal do estágio I do plano de estudos do Mestrado 

em Enfermagem em Associação. Este decorreu numa Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2020 com um total de cento e sessenta e duas 

horas de contacto. 

O estágio I realizou-se no Serviço de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica [SMINP] 

que integra a filosofia dos cuidados neonatais de apoio ao desenvolvimento, designado 

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program [NIDCAP] desde 2009. 

Decorreu sob orientação de uma EEESIP, membro da Associação Nascer Prematuro e com 

formação de NIDCAP, o que nos permitiu adquirir maior diversidade de conhecimentos e mais 

oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

A “neonatologia é a subespecialidade da Pediatria que se ocupa das crianças desde o 

nascimento até aos 28 dias de vida” (Peixoto & Pinto, 2017, p. 117). Corroborando com o 

descrito, o SMINP integra a unidade de cuidados intensivos neonatais [UCIN] e pediátricos, 

assiste [RN] até aos vinte e oito dias de vida e dos vinte e nove dias de vida até aos dezassete 

anos e trezentos e sessenta e quatro dias de vida respetivamente. 

O serviço é constituído por uma equipa multidisciplinar de profissionais de saúde 

especializados e treinados que prestam cuidados técnicos e humanos de excelência, assim como, 

assistência diferenciada à população neonatal e pediátrica, constituída por enfermeiros, 

médicos, assistentes operacionais, psicólogos, administrativos, entre outros.  

Incorpora ainda profissionais de saúde com competência acrescida de Transporte Inter-

hospitalar Pediátrico [TIP] responsável pelas transferências com necessidades diferenciadas 

para ouras unidades e de outras unidades hospitalares do Algarve para o próprio serviço, 

pertencente ao Instituto Nacional de Emergência Médica [INEM].  

Na sua constituição a equipa tem elementos que fazem parte de Associação Portuguesa de 

pais com bebés prematuros – Nascer Prematuro, nascida em 2016, que tem como pilar principal 

“ apoiar os pais e bebés/ crianças nascidas prematuras em situação de internamento e após a 
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alta hospitalar” (Nascer Prematuro, n.d.), garantindo uma proximidade e colaboração com as 

instituições de saúde. 

A UCIN recebe RN com necessidade de cuidados intensivos ou cuidados intermédios 

maioritariamente provenientes do bloco de partos do próprio hospital, no entanto também presta 

assistência a RN provenientes de outras unidades neonatais da região que necessitem de 

cuidados diferenciados. No entanto, o SMINP assiste crianças e jovens em inúmeras situações 

urgentes/emergentes e de risco de vida que necessitem de cuidados intensivos diferenciados do 

próprio hospital e de todas as unidades hospitalares da região do Algarve. 

Não obstante à necessidade satisfazer adequadamente as necessidades biológicas e 

fisiológicas RN, nomeadamente a nível da nutrição, hidratação, termorregulação, proteção do 

sono ou prevenção da dor, a equipa presta cuidados centrados no desenvolvimento sob a 

filosofia NIDCAP que são fundamentais para o bem-estar, crescimento desenvolvimento do 

RN.  

A par dos cuidados médicos e de enfermagem que procuram o restabelecimento da doença 

e o suporte à adaptação à vida extrauterina, a UCIN, presta cuidados sensíveis de apoio ao 

desenvolvimento, promotores do conforto e de fortalecimento dos laços afetivos com os 

progenitores de acordo com o modelo de parceria de cuidados da Anne Casey. Este modelo 

assume os pais como parceiros da equipa de enfermagem pediátrica nos cuidados ao filho. 

O método individual de trabalho é o exercido pela equipa no SMINP, que implica a 

atribuição de um ou mais RN prematuros por enfermeiro, sendo este totalmente responsável 

pelo planeamento, prestação e gestão dos cuidados prestados em parceria com os pais. 

Alicerçados na filosofia NIDCAP, todos os cuidados são planeados e executados com o objetivo 

de reduzir o impacto negativo do ambiente da unidade no RN prematuro. Os registos médicos, 

de enfermagem e de outros profissionais são efetuados através do programa BICU.Care. 

Em termos físicos o SMINP divide-se em três áreas, a área administrativa, a área de apoio 

e a área de prestação de cuidados, que é dividida na UICN e na unidade de cuidados intensivos 

pediátricos.  
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A UCIN encontra-se subdividida em três setores, um deles sendo considerada a sala de 

cuidados intensivos, constituída por três incubadoras mais sofisticadas que recebe 

maioritariamente RN em fase crítica e de maior prematuridade. Separada por uma porta de 

vidro, a sala considerada de cuidados intermédios tem a capacidade para nove incubadoras que 

presta assistência RN em fase de estabilização, no entanto, quando as vagas de cuidados 

intensivos se encontram ocupadas as primeiras incubadoras são destinadas aos RN que 

necessitem destes cuidados.  

Aquando do estágio, uma das incubadoras da sala de intermédios encontrava-se numa sala 

à parte para receber RN prematuros ou RN com necessidades de cuidados diferenciados, filhos 

de mães positivas para coronavírus SARS CoV2. O serviço possui ainda uma sala com cinco 

berços para RN já estabilizados, que se encontram na fase de preparação para a alta. 

Fisicamente o serviço é constituído ainda pelos vestiários, sala de trabalho de enfermagem, 

copa, sala para preparação de leites e extração de leite pelas mães, gabinete da enfermeira chefe, 

gabinete médico, sala de reuniões, sala de limpos, sala de sujos, sala de arrumos de equipamento 

clínico, gabinete administrativo, sala de cuidados intensivos pediátricos e casas de banho. 

Em seguida faremos uma análise reflexiva das atividades desenvolvidas no estágio I, com uma 

breve contextualização da temática da prematuridade, que permitirá sustentar a nossa reflexão. 

“A diminuição da natalidade e o aumento da prematuridade são uma realidade à qual não 

podemos fugir, pelo que sendo assim, a formação dos profissionais de neonatologia nesta 

filosofia de cuidar parece-cada vez mais oportuna e necessária” (Guimarães, 2015, p. 100). 

“Em Portugal, a taxa de prematuridade tem vindo a aumentar, assim como a sobrevivência 

dos prematuros nascidos com idade gestacional inferior a 28 semanas, ou seja, com 

prematuridade extrema” (DGS, 2019c). 

O nosso interesse pessoal em adquirir competências e conhecimentos na área da 

neonatologia, aliado à alta qualidade dos cuidados prestados e performance do SMINP, fez-nos 

reconhecer que este local de estágio para integrar este no nosso percurso formativo foi uma 

excelente escolha.  
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“Os bebés prematuros têm maior risco de desenvolver problemas graves ou de morrer 

durante o período neonatal dado à imaturidade dos seus órgãos e sistemas, o que o faz mais 

vulnerável a determinadas patologias e, também, mais sensível a determinados fatores 

externos” (OMS, 2015, p. 1). No entanto, a complexidade e especificidade de cuidados ao RN 

prematuro nesta UCIN são enormes, aliada ao uso de tecnologia avançada, assim como, uma 

componente humana muito estruturada. 

Qualquer RN é dependente total nas atividades de vida diária do seu cuidador, é algo 

inerente ao RN, no entanto, a importância do EEESIP desenvolver competências de 

neonatologia deve-se ao facto da problemática da prematuridade se apresentar como uma fase 

inesperada e delicada que acarreta ansiedade, insegurança, medos e outros sentimentos 

negativos para os pais e família. A par dos cuidados diferenciados e especializados ao RN 

prematuro, permitiu-nos desenvolver competências técnicas de apoio e comunicação, bem 

como, estratégias de coping com pais destes RN. 

Revelou-se de extrema importância a nossa sensibilidade e capacidade de perceção que até 

o processo de alimentação do RN prematuro é um processo complexo devido à imaturidade dos 

mecanismos de sucção e deglutição, bem como a imaturidade neurológica, tónus muscular 

anormal e reflexos alterados. “A alimentação e o aporte calórico adaptados às necessidades 

específicas destes bebés condicionam não só o crescimento mas também o desenvolvimento 

cerebral” (Sociedade Portuguesa Neonatologia, 2016, p. 52). 

A filosofia NIDCAP, “é uma forma integrada e holística dos cuidados de desenvolvimento 

centrados no doente e na família” ou também denominados cuidados centrados no 

desenvolvimento (Guimarães, 2015, p. 100), surge em 1984 por Heidelise Als. Não obedece a 

protocolos, uma vez que, os cuidados são individualizados e centrados no RN e a observação 

cuidada é a chave para entender o comportamento do RN, conduzindo à correta adequação dos 

cuidados aos sinais que ele apresenta.  

O RN prematuro enfrenta sofrimento múltiplo aos mais variados níveis como: a dor, o 

desconforto físico decorrente da manipulação constante, stresse excessivo devido ao meio 

ambiente hospitalar, que podem afetar o neurodesenvolvimento e desenvolvimentos dos seus 

órgãos imaturos.  
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A evidência científica enfatiza efeitos positivos a curto e longo prazo, nomeadamente a 

nível do desenvolvimento do cérebro, a competência funcional, a saúde e a qualidade de vida 

dos RN internados em unidades onde os profissionais prestam cuidados alicerçados na filosofia 

NIDCAP. A evidência científica demonstra, “melhora da função pulmonar, do comportamento 

ligado à alimentação e do crescimento, redução do tempo de hospitalização, funcionamento 

neuro comportamental e neurofisiológico mais adequados e, uma melhora no desenvolvimento 

das fibras cerebrais do trato do lobo frontal e da cápsula interna” (Heidelise, 2017, p. 3). 

Durante o estágio foi-nos incutido a importância do conforto antes, durante e após os 

cuidados ao RN prematuro. Na prestação de cuidados foram tidos em conta fatores como as 

alterações da cor da pele, aumento ou diminuição da frequência cardíaca e respiratória, 

diminuição da oximetria de pulso, choro, agitação, afastamento dos braços e pernas no ar, 

soluçar ou bolsar, entre outros como sinais de desconforto tal como preconizado na filosofia 

NIDCAP.  

O SMINP preconiza a administração de sacarose a 24 por cento [%] sobre a porção anterior 

da língua, dois minutos antes de procedimentos dolorosos, bem como, a promoção de sucção 

nutritiva com de gotas de leite durante a prestação dos cuidados. 

Nos momentos de desconforto para além das medidas referidas, utilizámos outras 

estratégias para o seu alívio de acordo a prescrição médica e protocolos do serviço. Assim, 

promovemos a sucção não nutritiva; canto de canções; conto de histórias; pausa nos cuidados 

e promoção do conforto com contenção do RN, que consiste no envolvimento do RN numa 

fralda, com flexão dos membros e tronco, deixando as mãos livres e contenção manual com a 

utilizando das mãos do profissional ou progenitor para segurar a cabeça, os braços e pernas do 

RN prematuro mantendo o tronco e os membros alinhados e em flexão. Estas estratégias de 

aninhar permitem também favorecer a flexão fisiológica adquirida com a posição fetal, com os 

membros junto do corpo em flexão, das mãos junto da face e boca, à linha média, promovendo 

a aquisição de competências motoras futuras como o levar as mãos à boca, os pés às mãos/boca. 

No SMIPN existe a tentativa de aproximar o mais possível o ambiente ao útero materno, 

oferecendo barreiras e limites, para que o RN se sinta seguro e tranquilo. Assim, a incubadora 

está parcialmente coberta durante o dia e total à noite, protegendo os olhos da luz direta intensa. 
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Para além disso, a incubadora tem a função de proteger da luz, do ruido, das infeções, entre 

outros.  

Como medidas promotoras do neurodesenvolvimento, as manipulações e avaliações, são 

articuladas entre a equipa de enfermagem e médica de forma a proteger o sono e o repouso com 

agregação dos cuidados de acordo com a capacidade de adaptação e respostas comportamentais 

e fisiológicas do RN. O cuidado que toda a equipa demonstra na utilização dos parâmetros 

fisiológicos, como forma de prever a exaustão e o stresse excessivo, permitindo períodos de 

pausa e descanso se necessário durante os cuidados, são um pequeno exemplo da preocupação 

na excelência dos cuidados desta unidade. 

“O desenvolvimento harmonioso, dentro de parâmetros normais, é basilar para uma vida 

adulta saudável e, deste modo, tem implicações importantes na saúde das populações” (DGS, 

2013, p. 43). A utilização das curvas de crescimento são a melhor forma de avaliar o 

crescimento de um RN prematuro, não desvalorizando as escalas de avaliação do 

desenvolvimento infantil. Neste sentido, em termos individuais utilizámos as curvas de 

crescimento para prematuros que nos permitiram acompanhar o crescimento dos RN por nós 

cuidados, uma vez que, no serviço utilizam os gráficos disponibilizados pelo sistema. “A 

vigilância do crescimento é muito importante, pois uma alimentação adequada deve permitir 

um aumento regular do peso, comprimento e perímetro cefálico” (Sociedade Portuguesa 

Neonatologia, 2016, p. 52). 

Como futuros EEESIP, revelou-se de extrema importância o envolvimento dos 

progenitores como parte integrante dos cuidados, para que a mesma se adapte às necessidades 

especiais do RN, assim como, parte fundamental para o desenvolvimento neurológico, 

emocional e social do prematuro.  

Assim, estamos conscientes da importância do envolvimento da família nas rotinas do RN 

prematuro, mas devido à situação pandémica em que vivemos não eram permitidas visitas. 

Durante o período cronológico do estágio apenas era permitida a permanência de um dos 

progenitores com teste de despiste para coronavírus SARS-CoV-2com resultado negativo e uso 

permanente de máscara cirúrgica.  
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Durante o estágio I elaboramos um trabalho escrito denominado estudo de caso que nos 

permitiu valorizar a importância de todo o processo de enfermagem, nomeadamente da 

avaliação do RN prematuro, com a análise do respetivo histórico de saúde e avaliação familiar, 

confrontando-a com a evidência científica, formulação dos diagnósticos de enfermagem, 

elaboração do plano de cuidados individualizado com as respetivas intervenções de 

enfermagem, assim como os resultados esperados e avaliação do mesmo, de modo a prestar 

cuidados de enfermagem personalizados e de elevada qualidade. 

Segundo Galdeano, Rossi, & Zago (2003, p. 372) “um dos mais antigos métodos utilizados 

no ensino de enfermagem” e caracteriza-se por um estudo aprofundado um grupo ou indivíduo, 

na sua complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo informações relevantes para a 

tomada de decisão, que permite que o “profissional observe, entenda, analise e descreva uma 

determinada situação real, adquirindo conhecimento e experiência que podem ser úteis na 

tomada de decisão frente a outras situações” (Galdeano et al., 2003, p. 373). 

O nosso estudo de caso refletiu e analisou o estudo de caso de uma RN prematura com 

extremo baixo peso ao nascer e idade gestacional estimada de vinte e seis semanas decorrente 

de uma gravidez não vigiada internada no SMINP, sem acompanhamento da RN durante o 

internamento por parte dos progenitores ou familiares.  

Consideramos que trabalhos com esta índole permitem uma assistência holística ao RN 

prematuro permitindo a interligação dos intervenientes de diversas áreas que atuam para a 

resolução do seu problema atual, fundamenta ações de enfermagem permitindo aos enfermeiros 

adequar a sua tomada de decisões, de acordo com o conhecimento científico e contribui para 

aperfeiçoar o desempenho e aumentar os conhecimentos das equipas de enfermagem (Galdeano 

et al., 2003). 

Em resposta ao projeto de intervenção, elaborámos uma história infantil sobre a temática 

da prematuridade e os cuidados holísticos na UCIN que denominámos «História do peixinho 

Mero», que foi revista pela EEESIP orientadora e incluída a participação da associação Nascer 

Prematuro, da qual a mesma faz parte.  

Em suma, é crucial e fundamental o contributo dos EEESIP na problemática da 

prematuridade ao reconhecermos as necessidades da criança e família e nortear a sua 
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intervenção no cuidar “nas situações de especial complexidade” (OE, 2018, p. 19193), “em 

resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da criança” (OE, 2018, p. 

19194). 

Incorporar a filosofia NIDCAP nos cuidados e intervenções de enfermagem permite a 

minimização dos estímulos nocivos e na individualização da estimulação baseada nas respostas 

comportamentais e fisiológicas do RN, providenciando um ambiente de cuidados devidamente 

estruturado, promovendo o bem-estar e a promoção do desenvolvimento. 

 

 

2.2. Estágio Final 

 

No 2.º Ano 1.º Semestre do plano de estudos é contemplado o Estágio Final, que por sua 

vez, se encontra dividido em três módulos de estágios, tal como preconizado pela OE, com a 

duração total de dezoito semanas, realizado no ano de 2021. O primeiro realizado no período 

de 18 de fevereiro a 6 de abril no Internamento de Pediatria; o segundo estágio entre 19 de abril 

a 28 de maio, na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos e o terceiro e último estágio, de 

4 de junho a 16 de julho na Unidade de cuidados Saúde Personalizados [UCSP]. 

Em seguida encontra-se a contextualização e aprendizagens realizadas nos diversos 

contextos de estágio contido à unidade curricular estágio final. 
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2.2.1. Internamento pediatria 

 

O percurso formativo do estágio final iniciou-se no Serviço de internamento de Pediatria 

com duração total de cento e vinte cinco horas de contacto, divididas por seis semanas, sob 

orientação de uma EEESIP. 

O Serviço encontra-se localizado no piso sete do bloco central do hospital e encontra-se 

integrado no Departamento da Mulher, da Criança e Adolescente.  

A sua missão é prestar cuidados de saúde à criança dos vinte e oito dias aos dezassete anos 

e trezentos e sessenta e quatro dias, satisfazendo as suas necessidades e expectativas. Os 

cuidados centrados no utente/família, trabalho de equipa, sentido de pertença, gestão 

participativa, rigor e ética são os alicerces da praxis clínica preconizados pelo serviço. 

Segundo Sousa (2012, p. 30), “a hospitalização de uma criança é um evento difícil, 

stressante, assustador e desconfortável para os pais e pode ameaçar a estabilidade familiar”. 

Esta por sua vez, acarreta “uma grande rutura com o estilo de vida habitual, interrompe as 

rotinas normais e aumenta a necessidade dos pais, que têm que dividir as suas responsabilidades 

habituais com as necessidades do seu filho hospitalizado” (Sousa, 2012, p. 31). 

No período cronológico do estágio, o internamento de pediatria, permitia a presença física 

e acompanhamento das crianças e jovens internados apenas de um progenitor ou pessoa 

significativa com teste negativo para o coronavírus SARS-CoV-2. No entanto, as normas 

institucionais relacionadas com as restrições da pandemia COVID-19 não permitiam visitas e 

mais familiares, amigos ou pessoas significativas. 

A equipa multidisciplinar constituída por enfermeiros, pediatras, assistentes operacionais, 

educadoras de infância, e assistentes técnicas, presta assistência e cuidados de saúde 

diferenciados na região nas especialidades de pediatria médica, cirurgia pediátrica e restantes 

especialidades existentes na instituição, cirúrgicas e não cirúrgicas. A articulação com outros 

departamentos é realizada sempre que necessário, nomeadamente, médicos especialistas nas 

mais diversas áreas, assistentes sociais, dietistas, terapeutas da fala, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais e psicólogas. 
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A equipa de enfermagem é constituída por dezassete enfermeiros, que no momento da 

realização se encontravam a exercer funções no internamento de pediatria e internamento de 

pediatria área COVID. 

O método de trabalho preconizado pela equipa na prestação de cuidados é o método 

individual apesar da interajuda e trabalho de equipa. De acordo com os Padrões de qualidade 

dos cuidados especializados em Enfermagem de SIP, este método de trabalho permite o 

estabelecimento de uma maior relação de confiança entre o enfermeiro e os pais, fundamental 

para a negociação nos processos de tomada de decisão (OE, 2017). 

Os registos médicos e de enfermagem são efetuados no programa informático SClínico® 

Hospitalar com recurso à linguagem da CIPE®, que se caracteriza por uma linguagem universal 

que colabora e orienta as intervenções de enfermagem face à otimização dos resultados do 

cliente, apoia as decisões da gestão dos cuidados e orienta as políticas dos cuidados de saúde 

(Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016). 

A estrutura física do serviço é composta por vinte sete camas, distribuídas por sete 

enfermarias com ocupação de três camas e cinco quartos, um dos quais duplo. É constituído 

também por diversas salas de apoio à prestação de cuidados, nomeadamente a sala de 

tratamentos, sala de enfermagem, sala de trabalho, sala de material de consumo clínico, sala de 

atividades, sala de pais, sala de arrumos, copa de profissionais e copa de leites, sala de sujos, 

casa de banho para pais, casa de banho para profissionais, casa de banho para crianças. Faz 

parte da estrutura física do serviço o gabinete da enfermeira chefe secretariado, gabinetes 

médicos, sala de reuniões, gabinete do diretor de serviço. 

Em seguida, analisamos de forma reflexiva atividades desenvolvidas no internamento 

Pediatria recorrendo à evidência científica disponível para sustentar a nossa prática durante o 

estágio. 

A Enfermagem, em contexto pediátrico, centra-se na resposta às necessidades da criança e 

da família, um binómio que se estabelece como foco da intervenção do enfermeiro e que exige: 

o reconhecimento da criança como ser vulnerável, a envolvência dos pais/pessoa significativa 

como primeiros prestadores de cuidados e parceiros do cuidar, a maximização do potencial de 
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crescimento e desenvolvimento da criança, e sobretudo, a salvaguarda constante da segurança 

e do bem-estar da criança e família (OE, 2010). 

Durante o estágio, sob orientação e supervisão, prestámos cuidados em parceria com a 

família/pessoa significativa a crianças e jovens de diferentes faixas etárias, ao nível da 

satisfação das necessidades, capacitação do acompanhante nos cuidados, gestão de sentimentos 

inerentes à hospitalização, gestão da terapêutica, encorajamento e participação em atividades 

lúdicas e de distração durante a hospitalização, gestão da dor entre outros. 

Quando o estado clínico de criança prevê a necessidade de internamento, objetiva-se uma 

separação da criança/jovem do seu contexto habitual e consequentemente alteração das rotinas 

habituais, o que é potencialmente gerador de ansiedade e desconforto. “A doença e a 

hospitalização são com frequência as primeiras crises que a criança enfrenta”, gerador de 

desequilíbrio psicológico, uma vez que a doença implica alteração no seu estado de saúde e 

muitas vezes sofrimento (OE, 2011b, p. 69). 

Neste sentido, incentivámos a presença e participação dos progenitores em todas as 

situações, pois todas as oportunidades de parceria de cuidados entre o enfermeiro e o binómio 

criança/jovem e família ou outros cuidadores são momentos únicos, que não devem ser nunca 

descuradas durante o tempo de hospitalização, uma vez que, possibilita maior empoderamento 

e qualidade dos cuidados no momento da alta. 

A parceria de cuidados de enfermagem SIP é fundamental na minimização do medo 

relativamente a processos dolorosos e invasivos e dos sentimentos de negatividade perante a 

hospitalização. Promover um clima de afetividade e de segurança é essencial para que a criança 

ultrapasse a ansiedade e o medo do desconhecido (OE, 2010). 

No internamento de pediatria onde tivemos oportunidade de realizar estágio, os 

procedimentos invasivos e dolorosos são realizados na sala de tratamentos com recurso a 

técnicas de distração de acordo com a idade. Para além de minimizar a dor, estas estratégias 

permitem-nos agir de acordo com o modelo de cuidados não traumáticos, bem como, valorizar 

o quinto direito da Carta da Criança Hospitalizada. 
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Foi importante para enquanto futuros EEESIP termos a possibilidade e proporcionar e 

estimular momentos de brincadeira com as crianças internadas, uma vez que, esta atividade se 

revela terapêutica em todas as idades e permite a libertação de tensão e stresse. 

Durante o período de estágio, devido às contingências da pandemia COVID-19 não foi 

permitida a permanência de crianças em simultâneo na sala de brincadeiras, o que 

impossibilitou o relacionamento e troca de brincadeiras entre as crianças. Nesse sentido, em 

cada turno, de acordo com a disponibilidade proporcionámos atividades lúdico pedagógicas no 

quarto da criança. 

Foi nosso interesse elaborar um caderno de atividades lúdico pedagógicas nos 

primeiros dois anos de vida que se encontra disponível na sala de atividades do serviço e na 

sala de pais. Pode ser enviado em formato digital caso seja solicitado. Este caderno apresenta 

algumas opções de atividades lúdico pedagógicas, que os pais e cuidadores podem desenvolver 

com as crianças no seu domicílio com os recursos disponíveis. Tem como objetivo contribuir 

para o desenvolvimento ativo saudável e harmonioso da criança com a aquisição de habilidades 

intelectuais, sensoriais e motoras.  

De forma a responder às necessidades do serviço, aos objetivos pessoais e do PIE, 

elaborámos uma história alusiva ao procedimento da punção venosa, a «História do dói dói do 

Lucas», com o intuito de diminuir o medo e a carga negativa deste procedimento. Surge no 

âmbito do programa que o serviço se encontra a desenvolver na preparação de crianças para 

cirurgia. “A preparação da criança/adolescente/família para a cirurgia é uma intervenção 

autónoma de Enfermagem, inserida num contexto de atuação multiprofissional”, em que o 

enfermeiro implementa um conjunto de técnicas de forma a minimizar o medo, ansiedade e 

outros sentimentos negativos (OE, 2011a, p. 23). 

Considerando a dor o quinto sinal vital e um fator potenciador de maior sofrimento perante 

a hospitalização, implementámos medidas farmacológicas de acordo com o plano terapêutico 

prescrito pela equipa médica e medidas não farmacológicas no controle da dor quando 

diagnosticada e avaliada. Segundo a OE (2013), as estratégias não farmacológicas podem 

classificar-se como comportamentais: relaxamento; cognitivas: informação prévia; cognitivo-

comportamentais: distração e imaginação guiada; físicas ou periféricas: aplicação por exemplo 

de frio ou calor; suporte emocional e ambientais: melhoria de luz, ruído, temperatura. 
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2.2.2. Unidade de cuidados intensivos de pediatria [UCIPED] 

 

O estágio da unidade teve a duração de seis semanas com cento e vinte horas de contacto, 

sob orientação de uma EEESIP com vários anos de experiência e vasto currículo de formações 

na área pediátrica. 

A UCIPED é uma unidade de cuidados intensivos polivalente e pluridisciplinar inserida 

num estabelecimento de referência do Serviço Nacional de Saúde [SNS] que desempenha 

funções diferenciadas na prestação de cuidados de saúde à população da sua zona de influência, 

zona sul e ilhas. 

É um serviço dotado de recursos físicos e humanos capazes de assistir e assegurar a 

prestação de cuidados médico cirúrgicos e de enfermagem altamente diferenciados a todos os 

utentes em idade pediátrica gravemente doentes com necessidade de cuidados intermédios ou 

intensivos. 

A proveniência dos utentes em idade pediátrica de diversas especialidades ocorre a nível 

extra-hospitalar com entrada direta do exterior transportados pelos INEM, inter-hospitalar por 

transferência de outra unidade hospitalar e intra-hospitalar por transferência de serviços da 

mesma unidade hospitalar, nomeadamente internamento de pediatria, urgência pediátrica e 

bloco operatório. É centro de referência em Neuro trauma grave e Extra Corporeal Membrane 

Oxygenation [ECMO] a nível nacional com recurso a técnicas e procedimentos avançados de 

suporte ventilatório, hemodinâmico e cardiovascular. 

O objetivo primordial da UCIPED é prestar cuidados diferenciados e de terceira linha, ao 

utente pediátrico gravemente doente, minimizando os efeitos secundários da doença e/ou 

tratamento e promovendo a mais completa recuperação, no âmbito das vertentes física, 

psicológica, espiritual, social e funcional.  

A exigência no nível de cuidados é elevada devido à multiplicidade de tratamentos e 

procedimentos. Para garantir e responder de forma segura, a assistência à criança/jovem é feita 

por uma equipa multidisciplinar treinada e diferenciada constituída por médicos pediatras com 

treino e competência em cuidados intensivos, enfermeiros com treino e competência neste tipo 
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de cuidados e assistentes operacionais. Para além disso, a equipa conta com o apoio de 

fisioterapeutas, psicólogos, assistente social, dietista, terapeuta da fala e assistente 

religiosa/espiritual. 

A equipa de enfermagem é constituída por vinte e seis enfermeiros, sendo que seis são 

EEESIP e três Enfermeiros Especialistas em Enfermagem de reabilitação. 

Na organização funcional da equipa de enfermagem da UCIPED é preconizado o método 

individual de trabalho que consiste na atribuição de um determinado número de crianças/jovens 

internados por enfermeiro, habitualmente no rácio 2:1, aos quais o enfermeiro deverá prestar 

todos os cuidados necessários. No entanto, não obstante, esta metodologia não impede que não 

seja promovido o trabalho em equipa. 

Os registos de enfermagem e de todo o processo clínico da criança/jovem são realizados 

no sistema informático PICIS CareSuite, assim como a prescrição e validação de terapêutica, 

acesso aos parâmetros vitais monitorizados do doente, balanço hídrico em tempo real, entre 

outros. 

A folha de registo de passagem de turno de enfermagem da UCIPED pretende fazer um 

resumo dos antecedentes pessoais, motivo de internamento do utente pediátrico e visa facilitar 

o acesso às informações clínicas/cuidados de enfermagem mais relevantes de cada turno. É 

preenchida pelo enfermeiro responsável pela criança ou jovem sendo a informação transmitida 

oralmente pelo chefe de equipa durante a passagem de turno geral. Salientamos que são 

salvaguardados todos os direitos de confidencialidade e privacidade. 

Em termos físicos a UCIPED tem a capacidade de oito camas de cuidados intensivos ou 

intermédios para cuidados a RN, crianças e adolescentes. É constituída por três salas de 

prestação direta de cuidados, uma sala com capacidade para cinco camas, uma sala de 

isolamento com capacidade para uma cama e um quarto de pressão negativa com capacidade 

para duas camas. Faz ainda parte da estrutura física do serviço a sala de pais/acompanhantes 

com casa de banho, o gabinete do coordenador médico do serviço, sala de médicos, copa, casa 

de banho dos trabalhadores, rouparia, gabinete do enfermeiro responsável, vestiários, zona de 

limpos, zona de sujos, farmácia, casa de banho para crianças, sala de trabalho e sala arrumos, 

destinada a acondicionamento de material de consumo clínico.  
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Revelava-se de extrema importância analisarmos reflexivamente o nosso percurso 

formativo UCIPED, que apesar exigente foi um contexto de estágio muito enriquecedor neste 

processo de aquisição de conhecimentos e competências.  

Nas UCIPED “ficam internadas as crianças que, pela gravidade da sua situação, necessitam 

de cuidados médicos e de enfermagem mais frequentes, e de mais intervenção terapêutica por 

vezes com a utilização de “máquinas“ que ajudam ao funcionamento dos órgãos - ventiladores, 

máquinas de diálise, etc” (Sociedade Portuguesa de Pediatria, n.d.). 

Dada a complexidade das situações, na prestação de cuidados às crianças/jovens e 

respetivas famílias, preconizámos a humanização e visão holística na vertente da maximização 

da saúde dos mesmos. A atualização constante de conhecimentos baseados na literatura e 

evidência científica disponível foi crucial para darmos resposta aos nossos objetivos pessoais 

definidos. Apesar de termos alguma experiência em contexto de urgência pediátrica, o estágio 

permitiu-nos estar em contacto com inúmeras situações e patologias que foram novidade para 

nós.  

Segundo Boto (2014, p. 17) a UCIPED é considerado “ o local ideal para tratar crianças 

gravemente doentes, todavia consagra um dos ambientes mais agressivos, tensos e 

traumatizantes do hospital”, pelo que a humanização dos cuidados por parte dos enfermeiros é 

crucial. 

Corroborando com o anterior foi fundamental, enquanto futuros EEESIP, reconhecer a 

importância de cuidados diferenciados e especializados, sem descurar e desvalorizar o medo, 

preocupação e ansiedade dos progenitores e familiares, e essencialmente da criança ou jovem 

doente. Todo e qualquer internamento hospitalar gera uma crise no seio familiar, quando ocorre 

numa unidade de cuidados intensivos a carga negativa associada à mesma é potenciadora `de 

maior stresse, ansiedade e medos ao núcleo familiar. É importante o estabelecimento de uma 

relação terapêutica baseada na confiança, o apoio emocional, comunicação verbal e não verbal 

efetiva e o recuso a estratégias de coping. É importante salvaguardar que todos os 

procedimentos visam promover a cura e melhorar a qualidade de vida da criança ou jovem a 

curto, médio e longo prazo com o mínimo de sequelas. 
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Como futuros EEESIP somos conscientes do risco infecioso inerentes a este local de 

estágio devido à vulnerabilidade e situações de complexidade pelo que adotámos e 

preconizámos ensinos e medidas estimuladoras de comportamentos adequados durante a 

permanência dos pais e familiares na unidade. 

Este estágio foi exigente e desafiador, mas extremamente enriquecedor de conhecimentos 

técnicos, científicos e humanos enquanto enfermeiros e futuros EEESIP. Foi-nos possível 

concretizar objetivo pessoal de aprofundar conhecimentos na área da ventilação invasiva e não 

invasiva, nomeadamente na preparação de material para intubação ou extubação eletiva; na 

preparação dos ventiladores, monitorização e vigilância da função respiratória e hemodinâmica, 

bem como interpretação e ajuste de acordo com os alarmes ventilatórios. Permitiu-nos adquirir 

e aprofundar conhecimentos e técnicas na colaboração com a equipa médica na colocação de 

drenos torácicos e cateteres venosos centrais, bem como a sua correta manipulação durante a 

prática e cuidados. Estes conhecimentos e competências permitem-nos atuar com melhor 

performance e segurança na sala de emergência do local onde trabalhamos de forma a irmos de 

encontro à nossa necessidade constante de busca de melhoria de cuidados. 

No decorrer do período de estágio assistimos ao «1º Congresso Internacional de 

Enfermagem da Criança e do Adolescente - Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-

Estar». Permitiu-nos fomentar competências do domínio do desenvolvimento das 

aprendizagens profissionais, tal como preconizado no artigo 8º do Regulamento das 

Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, que enfatiza que o enfermeiro promove  “o 

autoconhecimento e a assertividade e (…) baseia a sua praxis clínica especializada em evidência 

científica” (OE, 2019, p. 4745). 

Para alem da assistência, colaborámos neste congresso com a apresentação de uma 

comunicação livre denominada «Maus-Tratos Psicológicos em crianças em idade pré-escolar, 

no seio Familiar repercussão no desenvolvimento emocional», uma vez que vai de encontro ao 

à problemática do presente relatório e do nosso interesse pessoal. 

Como EEESIP devemos ter um sentido de preocupação para estas situações, bem como,  

um papel fundamental no diagnóstico precoce das “situações de risco que possam afetar 

negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem (…) maus tratos, negligência e 

comportamentos de risco” (OE, 2018, p. 19192). 
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Com o objetivo de dar resposta às necessidades da UCIPED aceitámos a proposta da 

enfermeira chefe e enfermeira orientadora para elaboração da Norma «Intervenções de 

Enfermagem na monitorização da Pressão Intracraniana [PIC]» com objetivo de uniformizar os 

cuidados de enfermagem na monitorização da PIC. 

A proposta encontra-se inserida na maioria dos casos na temática do traumatismo 

cranioencefálico [TCE] e devido à pertinência do mesmo realizámos a pesquisa bibliográfica 

necessária, elaboramos a norma e fizemos as devidas alterações de acordo com as sugestões da 

equipa.  

O TCE é “uma causa frequente de incapacidade, com um risco significativo de sequelas a 

longo prazo, e muito provavelmente o acidente com maior número de hospitalizações e impacto 

nas atividades do dia-a-dia das famílias” (Associação para a Promoção da Segurança Infantil, 

2014, p. 1).  

Segundo Mascarenhas (2020), “as tendências na etiologia do TCE mudaram de acidentes 

de trânsito para quedas, o que ilustra a necessidade de prestar atenção às faixas etárias mais 

velhas e de implementar medidas preventivas para reduzir o TCE” (p.2016). Neste sentido, 

elaborámos a «História da Becas», alusiva ao TCE onde foram evidenciados mecanismos de 

proteção individual de segurança. 

 

 

2.2.3. Unidade de cuidados de saúde personalizados  

 

O último contexto inerente ao estágio decorreu na UCSP da região do Algarve, sob 

orientação de uma EEESIP que acumula funções de chefia e com experiência em internamento 

de pediatria e neonatologia, com duração total de seis semanas. 

A UCSP é uma Unidade de Saúde que presta cuidados de saúde personalizados à 

população, “garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos” 
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(Ministério da Saúde, 2008, p. 1184), abrangendo a área geográfica de influência, com 

intervenção no âmbito comunitário e de base. 

Segundo, Ministério da Saúde (2008, p.1182), “os centros de saúde constituem o primeiro 

acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assumindo importantes funções de 

promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados na doença e ligação a outros 

serviços para a continuidade dos cuidados”. 

Relativamente à UCSP onde o estágio decorreu, encontra-se inserida no edifício do Centro 

de Saúde e, atualmente divide estrutura física com a Unidade de Cuidados na Comunidade, e, 

com a Unidade Saúde Familiar, criada a 28 de maio de 2021, ou seja, pouco dias antes do início 

do estágio. 

Considerando a reestruturação recente anteriormente descrita, a equipa multidisciplinar da 

UCSP, presta cuidados nas estruturas físicas da sede, presta cuidados a nível domiciliário nas 

quatro extensões que se encontram agregadas. 

A equipa multidisciplinar é constituída por um total de dez enfermeiros, sendo que quatro 

são enfermeiros especialistas e apenas um EEESIP, dez médicos de saúde geral e familiar e 

pessoal administrativo. 

O método de trabalho utilizado diariamente na UCSP, é o método individual de trabalho. 

Cada enfermeiro é escalado para a sua área de trabalho, nomeadamente sala de vacinação, sala 

de tratamentos, cuidados domiciliários, consultas de saúde infantil e juvenil, entre outos. 

Os registos são realizados no sistema informático Sclínico®, o que garante a continuidade 

dos cuidados prestados. A par dos registos efetuados a nível informático, os dados relativos à 

avaliação antropométrica são também registados no Boletim Individual de Saúde, assim como 

outros que se considerem pertinentes. Os registos do Plano Nacional de Vacinação são 

realizados no programa informático eVacinas, assim como no Boletim Individual de Saúde de 

vacinas. 

Em seguida faremos uma análise reflexiva das atividades desenvolvidas na UCSP, que nos 

permitiram finalizar este percurso formativo com sucesso e com uma bagagem de 

conhecimentos enorme. 
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No decorrer do estágio, tivemos a oportunidade de acompanhar as consultas de 

desenvolvimento infantojuvenil com a orientadora de estágio, que tal como preconizado no 

Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, têm como objetivo avaliar o desenvolvimento 

psicomotor da criança e estimular hábitos e comportamentos em saúde e consequentemente 

promover o desenvolvimento e crescimento adequado. Para além disso, estas consultas são 

fundamentais para realizar e reforçar cuidados antecipatórios, capacitar os pais e familiares na 

gestão dos cuidados de saúde, avaliar e promover o vínculo afetivo entre a mãe e o RN e 

esclarecimento de dúvidas. 

O enfermeiro que presta cuidados na UCSP tem um papel fundamental na capacitação dos 

pais nos cuidados à criança e jovem, deteção precoce de situações de risco e doença com o 

respetivo encaminhamento, e consequentemente responsáveis pelo aumento gradual dos ganhos 

em saúde. Estes profissionais possuem conhecimento de diversas áreas de forma a irem de 

encontro às necessidades de cada criança/jovem e família tendo em conta a sua individualidade 

cultural e social. 

As temáticas mais abordadas em cada consulta foram de encontro à alimentação, vacinação 

e segurança em que os pais e crianças foram alertados para a importância do transporte em 

segurança e sistemas de retenção de acordo com a idade do seu filho, acidentes domésticos 

tendo em conta o espaço físico na presença de escadas, varandas, janelas, entre outros, bem 

como a exposição a tóxicos e químicos dos detergentes e medicamentos. 

Deparamo-nos que no atendimento ao RN, o EEESIP se depara com grandes desafios nas 

áreas da adaptação à parentalidade; vinculação; desenvolvimento infantil; 

amamentação/amamentação exclusiva; sono e repouso; comunicação/ estimulação e 

socialização; choro; eructação; cólicas, entre outros. É uma fase de adaptação ao novo modelo 

familiar em que surgem muitas dúvidas e inseguranças, onde o enfermeiro tem um papel 

preponderante na capacitação dos pais alicerçado no Programa Nacional de Saúde Infantil e 

Juvenil e Manual de Boas Práticas de SIP.  

Foram vários os momentos em que abordámos a temática da amamentação com o 

esclarecimento de dúvidas, boas práticas na realização da mesma, sinais de boa pega e os 

benefícios inerentes à mesma, pois é uma daquelas que mais ansiedade provoca na recente mãe.  
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Após alta hospitalar, o RN é encaminhado aos CSP para realização da primeira consulta, 

que normalmente decorre na primeira semana de vida. Regra geral, esta consulta é realizada 

pela EEESIP, momento onde é colhida a história de saúde familiar, história da gravidez e do 

parto, e outros dados relevantes de acordo com a situação. É um momento privilegiado de 

observação do RN, avaliação de dados antropométricos, realização de ensinos e esclarecimento 

de dúvidas, sendo que é também nesta que se realiza o Teste de Diagnóstico Precoce incluso ao 

Programa Nacional do Rastreio Neonatal ao RN. 

Obedecendo às linhas mestras orientadoras do plano de saúde, os cuidados antecipatórios 

são específicos a cada faixa etárias e devem ser realçados em todas as consultas. Estes visam a, 

“promoção da saúde e de prevenção da doença, nomeadamente facultando aos pais e outros 

cuidadores, os conhecimentos necessários ao melhor desempenho, no que respeita à promoção 

e proteção dos direitos da criança e ao exercício da parentalidade, em particular no domínio dos 

novos desafios da saúde” (DGS, 2013, p. 7). 

De forma a irmos de encontro às necessidades do local de estágio e em resposta ao PIE 

elaborámos dois panfletos de atividades promotoras do desenvolvimento infantil, sinais de 

alerta e exemplos de possíveis atitudes parentais promotoras do desenvolvimento infantil no 

primeiro e segundo ano de vida, para serem disponibilizados aos pais durante as consultas. Para 

além dos panfletos, redigimos uma história infantil sobre a temática da vacinação, a «Ciência 

das vacinas». O Conselho sobre imunização infantil salienta a necessidade de aumentar a taxa 

vacinação infantil em toda a União Europeia e enfatiza o papel dos profissionais de saúde em 

incentivar os pais e crianças e jovens à vacinação (Comissão Europeia, n.d.). 
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3. PROJETO DE INTERVENÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

O PIE foi desenvolvido de acordo com a metodologia de projeto, que se encontra- ligada à 

investigação. Ferrito, Nunes, & Ruivo (2010, p. 4) definem projeto como, “um plano de trabalho 

que se organiza fundamentalmente para resolver/estudar um problema e que preocupa os 

intervenientes que o irão realizar”. Os mesmos autores destacam que o principal objetivo é a 

resolução de problemas, que permite adquirir competências específicas com a concretização de 

projetos de situações reais, revelando-se uma ferramenta de extrema importância no 

desenvolvimento e aquisição de competências de enfermeiro especialista e de mestre. 

É caracterizado por um conjunto de ações orientadoras de todo o processo, que enfatiza a 

pertinência de fomentar o trabalho em equipa, especialmente em projetos no contexto de 

cuidados de saúde, uma vez que a articulação entre os profissionais poderá maximizar as 

capacidades da população e motivar a sua autonomia. As fases abrangem a fase de Diagnóstico 

de situação; Planificação de atividades, meios e estratégias; Execução das atividades planeadas; 

Avaliação; e Divulgação dos resultados obtidos (Ferrito et al., 2010).  

Para a implementação de projetos de promoção da saúde, é necessário um planeamento a 

longo prazo, deverá ser sucinto exequível, que possam ser implementadas nas diferentes fases 

de desenvolvimento a quem o projeto se dirige” (Ferrito et al., 2010, p. 7).  

Tendo em conta o exposto, desenhámos, planeámos e construímos o PIE «Competência do 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de SIP na promoção do desenvolvimento infantil e 

importância do brincar e atividades lúdicas», que iremos abordar em seguida. 
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3.1. Justificação do Tema 

 

Para além do explanado na fase introdutória do presente relatório sobre a escolha do tema 

em questão importa-nos realçar alguns pontos importantes sobre a escolha da problemática. 

Como vem sendo abordado, o desenvolvimento infantil é um foco prioritário na praxis do 

enfermeiro na área de SIP. Este atinge maiores proporções quando se vivência uma pandemia.  

A OMS devido à taxa de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 a nível mundial, decretou estado 

de pandemia a nível mundial a 11 de março de 2020, que teve impacto em todas áreas da vida 

humana: educação, negócios, saúde, comunidade e socialização.  

Especificando a vertente pediátrica, estas medidas implicaram o fecho de jardins-de-

infância e escolas, mais dificuldade de acessos aos cuidados de saúde, bem como o 

distanciamento social familiares e pessoas significativas. Por sua vez, houve um aumento 

significativo do tempo das crianças expostos a ecrãs de televisão, tablets, telemóveis e uma 

redução significativa do tempo de atividade física e brincadeiras são ar livre.  

Em termos gerais, em Portugal, a pandemia COVID-19 implicou a redução drástica do 

número de visitas, acompanhamento apenas um progenitor de crianças/jovens durante a 

hospitalização, afastamento dos pais da sala de partos e UCIN´s, entre outros. Estas e outras 

medidas acarretaram efeitos negativos para todos os envolvidos e acarretaram novos desafiados 

aos profissionais de prestam cuidados. 

Os especialistas em Pediatria reconhecem que a pandemia acarreta efeitos adversos, 

indesejados e devastadores sobre o psicológico e bem-estar de todas as crianças e população 

em geral (McKegney, 2020). 

O medo e a incerteza, aliados às mudanças dramáticas nos estilos de vida e quotidiano em 

geral, imposto pelo isolamento físico e social, escolaridade em casa e teletrabalho desgastam a 

vida das famílias e podem ter um impacto negativo na saúde mental de crianças e adolescentes 

(Santos et al., 2021). 
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A magnitude e a incerteza na evolução da pandemia COVID-19 acarretaram grandes 

desafios na área da Saúde. Clarifica-se a importância das intervenções de Enfermagem em 

empoderar a comunidade recorrendo à LS de forma a “maximizar os ganhos em saúde, através 

da resposta dos cuidados ao nível da Prevenção da Doença e Promoção da Saúde” (DGS, 2020, 

p.4). “Promover a Literacia em Saúde é decisivo para a implementação de medidas preventivas 

e para a própria evolução da epidemia” (DGS, 2020, p. 4). 

Se a LS já tinha a sua importância marcada na sociedade atual, ganhou ainda mais relevo 

devido ao impacto da pandemia, e assim, surge o PIE que desenhamos que se centra nesta 

problemática, uma vez que se apresenta como “uma estratégia fundamental para a obtenção de 

ganhos em saúde associada à promoção de saúde através da educação para a saúde, quer em 

adultos quer em crianças‖ (Resende & Figueiredo, 2018, p. 103). 

Para além disso, a promoção de práticas e hábitos de literacia familiar por parte dos 

enfermeiros e profissionais de saúde já é uma medida implementada em Portugal, uma vez que, 

“estimula o sucesso da aprendizagem da linguagem escrita e aprendizagens em geral” 

(Fundação Aga Khan Portugal, 2019,p.3). 

A leitura em família promovida pelos enfermeiros e a sua “prática regular com as crianças 

entre os 0 e os 6 anos, entendendo esta prática como fundamental a um crescimento saudável e 

integral” (DGS, 2019a). 

A estimulação das brincadeiras e práticas de atividades lúdicas de acordo com a faixa etária 

por parte do enfermeiro contribuem para o desenvolvimento infantil harmonioso e ganhos nas 

diversas áreas do desenvolvimento humano. 

Face ao exposto e à pesquisa bibliográfica realizada consideramos que é prioritário 

desenvolver estratégias inovadoras tendo em conta todos os desafios impostos a pela pandemia 

COVID-19 em todos os setores afetados, no entanto, a saúde é um dos principais pilares da vida 

de qualquer ser humano.  

O desenvolvimento do PIE tem como principal objetivo promover a literacia com os pais 

e crianças, de forma a promover e estimular o desenvolvimento infantil saudável, 

especificamente através de conto de histórias e atividades lúdicas promotoras de capacidades e 
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competências físicas, cognitivas e sensoriais, bem como, potenciar o afeto e vinculação entre 

pais e crianças. 

 

 

3.2. Diagnóstico de Situação 

 

O diagnóstico de situação é “a primeira etapa da metodologia de projeto, o diagnóstico de 

situação, visa a elaboração de um mapa cognitivo sobre a situação-problema identificada, ou 

seja, elaborar um modelo descritivo da realidade sobre a qual se pretende atuar e mudar” 

(Ferrito et al., 2010, p. 10). Nesta etapa definem-se os problemas ao nível quantitativo e 

qualitativo, estabelecem-se prioridades e apontam-se as causas prováveis do problema. 

Na pesquisa da literatura sobre a problemática, vários são os estudos que evidenciam e 

comprovam o nível desajustado da LS,  sendo por isso considerado “um desafio internacional” 

(Andrade et al., 2020, p. 13). 

O questionário Europeu de LS “mostrou quase 50% da população com literacia em saúde 

inadequada e problemática” (Sorensen et al, 2012 citado por Andrade et al., 2020, p. 13). 

Um estudo publicado em 2016, evidenciou que 61% da população portuguesa apresenta 

um nível de LS problemático ou inadequado, situando-se a média dos nove países da União 

Europeia em 49,2% (Pedro et al., 2016). 

A DGS publicou um estudo que, demonstra que “5 em cada 10 pessoas da população 

portuguesa têm níveis reduzidos de Literacia em Saúde” (DGS, 2018, p. 6). 

O Inquérito sobre LS em Portugal 2016, comparando com os países participantes no Health 

Literacy Survey Europa 2014 evidencia que Portugal apresenta um valor mais elevado de 38,1% 

comparativamente com a média europeia de 35,2%, relativamente ao nível problemático de LS. 

“Com nível inadequado, apresenta um valor inferior (10,9%) ao da média europeia (12,4%)” 

(DGS, 2018, p. 6). 
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Objetiva-se que os baixos níveis de LS “estão relacionados com um maior número de 

internamentos e com uma utilização mais frequente dos serviços de urgência, bem como uma 

menor prevalência de atitudes individuais e familiares preventivas no campo da saúde, levando 

a uma diminuição da qualidade de vida” (Andrade et al., 2020, p. 6).  

É considerada uma problemática multissetorial, uma vez que pode ser promovida por: 

cidadãos, instâncias políticas responsáveis pela educação e pela saúde, ação dos serviços de 

saúde e outros setores da sociedade (DGS, 2019b). 

No entanto, “impõe-se aos profissionais de saúde e particularmente aos Enfermeiros, 

enquanto agentes determinantes na promoção da Literacia em Saúde o desenvolvimento de 

iniciativas promotoras do empowerment dos cidadãos” (Andrade et al., 2020, p. 6). 

Analisando as diferentes informações descritas anteriormente e ao longo do presente 

relatório de estágio sobre a problemática da LS consideramos que se justifica a escolha, 

objetivando a contribuição com medidas estratégicas que promovam a LS de crianças, 

cuidadores e famílias de forma a favorecer o desenvolvimento harmonioso e saudável. 

A estratégia do conto de histórias teve por base os vários estudos que evidenciam a 

importância do papel dos enfermeiros no empowerment familiar com incentivo dos “pais e 

outros familiares a lerem livros em voz alta e a promoverem contacto diário das crianças com 

livros adequados à sua idade” (Fundação Aga Khan Portugal, 2019, p. 4). 

A leitura em família promovida pelos enfermeiros e a sua “prática regular com as crianças 

entre os 0 e os 6 anos, entendendo esta prática como fundamental a um crescimento saudável e 

integral” (DGS, 2019a). 

É fundamental que o enfermeiro promova e aconselhe práticas de atividades promotoras 

do desenvolvimento adequadas a cada faixa etária, como o brincar, conto de histórias, cantar, 

entre ouras, dada a sua importância nas diferentes áreas do desenvolvimento humano, pois, “as 

crianças que contactam precocemente com livros e ouvem ler com assiduidade adquirem uma 

linguagem mais rica, tanto no que respeita à expressão como à comunicação” (Fundação Aga 

Khan Portugal, 2019, p. 5). Estas estratégias para além do seus benefícios a curto prazo 

contribuem para maior sucesso escolar e menor probabilidade de abandono escolar na vida 

futura da criança/jovem.  
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De forma a respondermos à fase do diagnóstico de situação da metodologia de projeto, 

escolhemos como instrumento de diagnóstico a análise Strenghts, Weaknesses, Opportunities 

e Threats [SWOT], que se encontra explanada no quadro 1, que nos permite “a reflexão e a 

confrontação com os fatores positivos e negativos identificados perante aquela situação” 

(Ferrito et al., 2010, p. 14).  

Quadro 1: Análise SWOT 

 Fatores positivos Fatores negativos 

A
m

b
ie

n
te

 i
n

te
rn

o
 

Forças: Fraquezas: 

A pertinência da LS em Portugal; 

A importância do enfermeiro em 

promover o desenvolvimento infantil 

harmonioso; 

A importância do contributo do 

enfermeiro na estimulação da leitura 

como ferramenta de proporcionar 

literacia familiar; 

Motivação da enfermeira mestranda, 

enfermeiro orientador e docente 

orientador no projeto. 

Os constrangimentos causados pela 

pandemia COVID-19; 

Impossibilidade de realização de 

sessões de educação para a saúde 

A
m

b
ie

n
te

 E
x
te

rn
o

 Oportunidades: Ameaças: 

Utilização das novas tecnologias para 

divulgar o projeto; 

A necessidade de poucos recursos 

materiais; 

Cansaço físico do enfermeiro 

mestrando para execução de conto de 

histórias; 

 

 

Partindo do diagnóstico de situação e ao analisarmos a análise SWOT realizada, 

identificámos como problema geral a necessidade de aumentar a LS. Relativamente aos 

problemas subjacentes que compõem o problema geral identificamos: 

• Necessidade de promover a literacia familiar; 

• Necessidade de estimular a prática de conto de histórias; 

• Necessidade de praticar atividades lúdicas promotoras do desenvolvimento infantil. 
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Tendo em conta que definimos o diagnóstico de situação e consequentemente encontrámos 

os problemas, iremos em seguida abordar a segunda etapa da metodologia de projeto. 

 

 

3.3. Definição de Objetivos 

 

“Enquadrando os objetivos na metodologia de projeto, estes assumem-se como 

representações antecipadoras centradas na ação realizar” (Ferrito et al., 2010, p. 18) e “traduz-

se na antevisão de uma imagem finalizante e na implementação das operações de formação, 

nomeadamente, a definição de objetivos específicos e a determinação de prioridades” (Ferrito 

et al., 2010, p. 19). 

Os objetivos gerais são definidos de forma a traduzirem os resultados esperados, por isso 

devem ser formulados de acordo com os conhecimentos e capacidades que o investigador 

ambiciona atingir (Ferrito et al., 2010). A figura 1 demonstra os objetivos gerais definidos para 

este PIE. 

Figura 1: Objetivo Geral do PIE 

 

Os objetivos específicos são indicadores de conhecimentos e aptidões que os formandos 

devem adquirir ao longo do percurso formativo (Ferrito et al., 2010). 

Com o intuito de dar resposta ao projeto de intervenção, definimos os seguintes objetivos 

específicos: 

Objetivo geral Promover a LS 

Contribuir para a literacia familiar com conto de histórias

Promover o desenvolvimento infantil com incentivo a atividades 
lúdicas
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• Elaborar o PIE em Enfermagem de forma a fomentar a prática do conto de histórias e 

atividades lúdicas; 

• Desenvolver conhecimentos e competências promotoras da LS e literacia partilhada; 

• Implementar e gerir um plano de cuidados de enfermagem centrado no desenvolvimento 

do RN tendo em conta a filosofia NIDCAP; 

• Elaborar revisão integrativa da literatura, sobre o contributo do enfermeiro no 

desenvolvimento infantil tendo em conta o impacto da pandemia COVID-19 na 

infância; 

• Colaborar com a elaboração de uma norma hospitalar; 

• Promover a satisfação das necessidades dos RN, crianças, adolescentes e cuidadores, 

nos diversos contextos de estágio; 

• Adquirir competências de mestre. 

 

 

3.4. Planeamento 

 

A fase de planeamento da metodologia de projeto surge após delinear os objetivos e 

caracteriza-se ela elaboração do plano de ação para cada um dos objetivos, ou seja, uma 

planificação que contemple os recursos necessários à sua concretização (Ferrito et al., 2010). 

Hungler et al. (2001), citado por Ferrito et al., (2010, p. 20) salientam que na terceira fase 

da metodologia ocorre a “planificação do esboço do projeto, realiza-se o levantamento dos 

recursos, bem como as limitações condicionantes do próprio trabalho”. Nesta fase são, também, 

definidas as atividades a desenvolver pelos diferentes elementos do grupo e, ainda, definidos 

os métodos e técnicas de pesquisa bem como o respetivo cronograma”. 

Assim, neste subcapítulo da fase de planeamento do PIE iremos abordar e descrever as 

atividades e estratégias utilizadas para proporcionar o aumento da LS através do conto de 
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histórias e estimular o desenvolvimento infantil harmonioso pelas atividades lúdicas, bem como 

evidenciar os recursos utilizados e a calendarização das atividades por meio do cronograma. 

De acordo com Ferrito et al., por  “atividade entende-se o elemento de trabalho realizado 

no decurso de um projeto” (2010, p. 20), e devem estar interligadas aos objetivos definidos, 

assim como as estratégias e recursos.  

Para darmos resposta ao PIE, planeamos as seguintes atividades: 

• Criação de conto de histórias adequadas ao contexto de estágio; 

• Elaboração de caderno de atividades lúdicas promotoras do desenvolvimento infantil; 

• Elaboração de folhetos com atividades promotoras do desenvolvimento infantil; 

• Elaboração de uma norma hospitalar; 

• Realização de uma revisão integrativa da literatura. 

Elaboramos o quadro 2, com o objetivo de sistematizar a informação, onde enumera as 

atividades/estratégias do PIE e os recursos e meios necessários à sua execução. 

Quado 2: Planeamento do PIE 

Planeamento do PIE 

Atividades/estratégias a desenvolver Recursos 

Humanos Físicos 

Conto de histórias 

• Apresentação do projeto à chefia do serviço 

e orientador do contexto de estágio; 

• Definir tema a abordar; 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o 

conteúdo a abordar; 

• Produzir a história infantil; 

• Apresentar a história infantil; 

• Recolher sugestões de melhoria; 

• Finalizar a história. 

Enfermeiro 

chefe; 

Enfermeiro 

orientador; 

Docente; 

Discente; 

 

Computador; 

Livros; 

Material 

administrativo 

diverso; 
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Caderno de atividades lúdicas (Apêndice 2) 

• Apresentação do projeto à chefia do serviço 

e orientador do contexto de estágio; 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o 

conteúdo a abordar; 

• Produzir o caderno; 

• Apresentar o caderno; 

• Recolher sugestões de melhoria; 

• Finalizar a caderno. 

Enfermeiro 

chefe; 

Enfermeiro 

orientador; 

Docente; 

Discente; 

 

Computador; 

Livros; 

Material 

administrativo 

diverso; 

 

Folhetos (Apêndice 3 e 4) 

• Apresentação do projeto à chefia do serviço 

e orientador do contexto de estágio; 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o 

conteúdo a abordar; 

• Produzir a folhetos; 

• Apresentar o folheto; 

• Recolher sugestões de melhoria; 

• Finalizar a folheto. 

Enfermeiro 

chefe; 

Enfermeiro 

orientador; 

Docente; 

Discente; 

 

Computador; 

Livros; 

Material 

administrativo 

diverso; 

 

Sessões de Educação para a Saúde 

• Apresentação do projeto à chefia do serviço 

e orientador do contexto de estágio; 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre o 

conteúdo a abordar; 

• Elaborar os slides da apresentação; 

• Apresentar a proposta de apresentação; 

• Recolher sugestões de melhoria; 

• Realizar a sessão de educação para a saúde. 

Enfermeiro 

chefe; 

Enfermeiro 

orientador; 

Docente; 

Discente 

Computador; 

Livros; 

Material 

administrativo 

diverso; 

 

Norma Hospitalar (Apêndice 5) 

• Realizar pesquisa bibliográfica sobre a 

traumatismo crânio encefálico; 

• Conhecer os monitores do serviço para 

monitorização da PIC; 

• Tirar fotografias; 

• Elaborar a norma; 

• Apresentar a norma; 

• Recolher sugestões de melhoria 

• Finalizar a norma. 

Enfermeiro 

chefe; 

Enfermeiro 

orientador; 

Enfermeiros 

UCIPED; 

Docente; 

Discente; 

 

Computador; 

Livros; 

Máquina 

fotográfica; 

Material 

administrativo 

diverso; 

 

Revisão integrativa da literatura 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Realização da revisão integrativa sobre o 

contributo do enfermeiro no 

desenvolvimento infantil tendo em conta o 

impacto da pandemia COVID-19 na 

infância.  

Discente; 

Docente; 

Computador; 

Motores de 

busca 
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No que diz respeito à calendarização das atividades, foi elaborado um cronograma 

explanado no apêndice 1, onde faz referência às atividades desenvolvidas para atingir os 

objetivos propostos. O cronograma é uma representação gráfica do que foi planeado, e permite 

ao gestor do PIE orientar, no tempo, o projeto, dadas as metas e prazos a cumprir (Ferrito et al., 

2010). 

 

 

3.5. Execução e Avaliação 

 

De acordo com, Ferrito et al. (2010, p.23), a fase da execução da metodologia de projeto, 

“materializa a realização, colocando em prática tudo que foi planeado”. 

A execução dos contos de histórias, de autoria própria,  foi realizada em cada contexto de 

estágio de acordo com as temáticas que surgiam durante a sua concretização. Neste sentido, na 

UCIN abordamos a prematuridade – «História do peixinho Mero» (Apêndice 6); no 

internamento de pediatria a punção venosa - «História do dói dói do Lucas no Internamento de 

Pediatria» (Apêndice 7); na UCIPED a temática do TCE - «História da Becas» (Apêndice 8) e 

no centro de saúde a temática da vacinação - «A Ciência das vacinas» (Apêndice 9).  

Fomentámos junto das crianças, pais e cuidadores a importância do conto de histórias no 

desenvolvimento infantil e proporcionámos momentos de leitura partilhada. A avaliação desta 

atuação enquanto EEESIP e enquanto parte integrante do nosso PIE, não foi possível durante a 

realização nos diferentes contextos de estágio. No entanto, salientamos que foi acolhida de 

forma positiva e entusiasta no seio de cada equipa dos diversos contextos de estágio II e estágio 

I. Essencialmente, no internamento de pediatria esta vai contemplar um projeto que a equipa de 

enfermagem do serviço se encontra a desenvolver na preparação de crianças para cirurgia, na 

desmistificação do medo e gestão do stresse que a mesma acarreta. É um projeto ainda em 

construção que conta com o contributo de vários alunos de especialização SIP que se encontra 

a ser reajustado de acordo com as opiniões e sugestões da equipa.  
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O conto da temática da prematuridade será divulgado no site e redes sociais da Associação 

Nascer Prematuro, aquando do termino e publicação do presente relatório de estágio, segundo 

orientações de elementos pertencentes à mesma.  

Objetivando o nosso interesse pessoal na realização de uma norma, a sua execução foi 

possível no contexto de estágio de urgência/emergência na UCIPED. A temática sugerida pela 

enfermeira chefe e enfermeira orientadora foi o TCE, devido à necessidade do serviço em 

uniformizar os cuidados de enfermagem na monitorização da PIC. A mesma foi desenvolvida 

e executada baseada na literatura e evidência científica disponível e mais atualizada, sob 

orientações da equipa. Sabemos que se encontra em fase de aprovação pela direção clínica do 

serviço após as devidas alterações sugeridas. 

A criação de um caderno de atividades lúdicas promotoras do desenvolvimento infantil 

esteve assente na problemática do impacto do isolamento físico e social resultante do 

encerramento de jardins de infância e escolas durante a pandemia COVID- 19. O estilo de vida 

e quotidiano da população em geral alterou-se e consequentemente as rotinas e padrões 

familiares não foram excepção. Como futuros EEESIP e conscientes que a nossa atuação deve 

salvaguardar a vulnerabilidade das crianças/jovens e ir de encontro às suas necessidades e da 

sua família em qualquer altura e em qualquer contexto. A sua execução foi uma medida de 

incentivo às atividades lúdicas com os recursos geralmente disponíveis no domicílio, de forma 

a promover o desenvolvimento harmonioso numa fase tão desafiadora para todos, bem como, 

aumentar o vínculo e interação entre pais e crianças. Foi acolhido por diferentes crianças e pais, 

que nos verbalizaram ter conteúdo útil e estratégico na promoção do desenvolvimento infantil 

e na aquisição de competências sensoriais, intelectuais e motoras inerentes a cada faixa etária. 

Relativamente, às sessões de educação para além de não estarem de acordo com as 

diligências impostas pela DGS não foram acolhidas com agrado por parte dos enfermeiros 

chefes e enfermeiros orientadores devido à partilha do mesmo espaço por diferentes crianças, 

pais e profissionais. Neste sentido, de forma a irmos de encontro às estratégias delineadas, 

organizámos uma sessão online, via zoom, no contexto de estágio de UCSP, que acabou por 

não ter público para a sua concretização. 

No entanto, para colmatar esta situação, a professora doutora docente orientadora, facilitou 

a colaboração com a Associação «Tera Mãe», na realização de uma sessão de educação para a 



Competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria na promoção do 

desenvolvimento infantil: importância do brincar e das atividades lúdicas 

dez-21 | Página 64 

saúde, que denominámos «O banho do seu filho é um momento de Amor». Foi um momento 

de empoderamento e partilha de conhecimentos úteis de acordo com as necessidades que nos 

apresentaram, e execução do PIE, uma vez que, este ato é fundamental para o desenvolvimento 

infantil.  

O processo de elaboração da Revisão Integrativa da Literatura baseada no processo da 

prática baseada na evidência teve como intuito analisar a evidência disponível sobre os 

contributos da intervenção do enfermeiro no âmbito do desenvolvimento infantil tendo em 

conta o impacto da COVID-19, na infância. 

O enfermeiro é diariamente desafiado na procura de conhecimento científico, com o intuito 

de dar respostas, a uma prestação de cuidados de qualidade e excelência, utilizando um 

pensamento crítico e reflexivo, tendo ao dispor a sua experiência clínica e o conhecimento 

teórico, baseado na mais recente evidência científica (L. M. M. Sousa et al., 2018). Com o 

desígnio de sintetizar de forma criteriosa os resultados obtidos em pesquisas bibliográficas, 

utilizando bases de dados fidedignas, no sentido de encontrar a mais recente e melhor evidência 

científica. Considerando que, como futuros EEESIP teremos que empoderar o binómio com as 

melhores estratégias de medidas promotoras do desenvolvimento infantil, bem como a 

promoção e a prevenção da doença tendo em conta o impacto que a pandemia acarretou a nível 

individual e coletivo. 

A realização deste PIE teve por base o nosso contributo enquanto futuros EEESIP 

promoção e melhoria dos níveis de LS com a estimulação do desenvolvimento infantil 

harmonioso com recurso ao conto de histórias e atividades lúdicas. Contributos, quanto a nós 

importantes na promoção da saúde e qualidade de vida das crianças/jovens e respetivas famílias 

a nível individual e aumento nos ganhos em saúde em termos coletivos a curto e longo prazo. 
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4. ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS E 

DESENVOLVIDAS 

 

Neste capítulo iremos abordar e refletir sobre as competências comuns e específicas do 

EEESIP, assim como, das competências de mestre, que foram adquiridas, desenvolvidas e 

consolidadas ao longo do percurso formativo do Mestrado em Enfermagem em Associação, na 

área de Enfermagem de SIP. 

Citando o Artigo 4º, Capítulo II, REPE, de 1996, Enfermagem é a profissão que, na área 

da saúde, tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, 

ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, 

melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão 

rapidamente quanto possível” (OE, 1998). 

Os cuidados prestados por um Enfermeiro são alicerçados em competências, que permitem 

assegurar que, “o enfermeiro possui um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades 

que mobiliza em contexto de prática clínica que lhe permitem ponderar as necessidades de 

saúde do grupo-alvo e atuar em todos os contextos de vida das pessoas, em todos os níveis de 

prevenção” (OE, 2012c, p. 7). 

Segundo, Benner (2001, p.32), “ a perícia desenvolve-se quando o clínico testa e refina 

propostas, hipóteses e expectativas fundadas sobre os princípios , em situação da prática real”. 

O mesmo autor enfatiza que, à medida que vai adquirindo e desenvolvendo competências, o 

enfermeiro vai evoluindo nos diferentes níveis de proficiência: iniciado, iniciado avançado, 

competente, proficiente e perito. É fundamental que o enfermeiro tenha a capacidade de refletir 

sobre a sua prática, a sua experiência e o seu domínio, de forma a desenvolver, consolidar e 

aprofundar competências. 

“Os cuidados de saúde e, consequentemente, os cuidados de Enfermagem, assumem hoje 

uma maior importância e exigência técnica e científica, sendo a diferenciação e a 

especialização, cada vez mais, uma realidade que abrange a generalidade dos profissionais de 

saúde” (OE, 2019, p. 4744). 
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Em seguida analisaremos as competências comuns do Enfermeiro Especialista que 

pudemos adquirir, desenvolver e consolidar nos diferentes contextos de estágio inerentes às 

unidades curriculares do estágio I e estágio II. 

 

 

4.1. Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

 

A OE (2019, p. 4744), define enfermeiro especialista, como “aquele a quem se reconhece 

competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados 

nas áreas de especialidade em enfermagem”. 

Assim, a OE contempla como competências comuns,  “as competências, partilhadas por 

todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de especialidade, 

demonstradas através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de cuidados 

e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional especializado no âmbito da 

formação, investigação e assessoria” (OE, 2019, p. 4745). 

As competências comuns do enfermeiro especialista encontram-se integradas em quatro 

linhas de ação, designados domínios: responsabilidade profissional, ética e legal; melhoria 

contínua da qualidade; gestão dos cuidados; e desenvolvimento de aprendizagens profissionais 

que iremos analisar individualmente em seguida (OE, 2019). 
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4.1.1. Domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

 

Desde o ano de 1998, mais concretamente com a publicação do Decreto-Lei nº 104/98, que 

a então criada OE, concebeu a Deontologia de Enfermagem. Esta define-se como “um vasto e 

poderoso instrumento de fundamentação para o agir profissional do enfermeiro” (OE, 2015a, 

p. 9), essencial para a excelência da prestação de cuidados. 

Consta no Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, que o 

enfermeiro especialista “desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de 

especialidade, agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia 

profissional” (OE, 2019, p. 4745) sendo que, “suporta a tomada de decisão em juízo baseado 

no conhecimento e experiência” (OE, 2019, p. 4746) e “suscita a reflexão sobre os processos 

de tomada de decisão” (OE, 2019, p. 4746). Neste sentido, valida-se a pertinência da análise 

destes alicerces no contexto da tomada de decisão do enfermeiro em situações de elevada 

complexidade, bem como em toda a praxis diária. 

Até meados do Século XX, o enfermeiro cuidava da pessoa agindo em seu benefício, 

aguardando a evolução do curso natural da doença. A evolução da sociedade, e 

consequentemente da saúde, foi marcada pelo uso cada vez mais frequente de métodos 

sofisticados, que revolucionaram a intervenção do enfermeiro nos cuidados à pessoa. Como tal, 

surgiram problemas éticos e filosóficos que se iniciaram nos meados dos anos setenta.  

Segundo Benner (2001, p.35)  “uma quantidade incrível de tempo é consagrado a aprender 

as últimas tecnologias, assim como os seus procedimentos, mas nada é feito para que se aprenda 

em profundidade, o mecanismo de aquisição de competências em matéria de julgamento 

clínico”, reforçando que, “a perícia em matérias de decisões humanas complexas, como é o 

caso nos cuidados de enfermagem, torna possível a interpretação das situações clínicas. Além 

disso, os conhecimentos incluídos na perícia clínica são a chave do progresso da prática de 

enfermagem e do desenvolvimento da ciência da enfermagem” (Benner, 2001, p. 33).  

Segundo Fernandes (2010, p.107), o enfermeiro quando confrontado com uma situação 

específica, no âmbito da prestação de cuidados, que abarca um problema ético, inicia a 

construção de uma decisão ética de Enfermagem. Para tal é imprescindível a identificação de 
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um problema ético de Enfermagem, tornando-se “necessário que o enfermeiro contacte com 

alguma incerteza no seu agir profissional que o obrigue a uma reflexão prévia à decisão”. 

Em Enfermagem a dimensão ética distingue-se de outro tipo de formas legais, uma vez que 

pressupõe “promover o bem-estar e a justiça; conjugar as necessidades e interesses morais 

significativos de diferentes pessoas; fazer juízos sobre o que é moralmente certo e errado e 

justificar as decisões e ações com base nos juízos” (Vieira, 2008, p. 113).  

Foi nossa responsabilidade como enfermeiros e futuros especialistas prestar cuidados 

binómio nas diferentes áreas de intervenção que nos são inerentes: promoção da saúde, 

prevenção da doeça, recuperação da doença e alívio do sofrimento tendo a deontologia 

profissional como alicerce durante os diferentes contextos de estágio.  

De acordo com a OE, (2012b, p. 12), “na tomada de decisão, o enfermeiro identifica as 

necessidades de cuidados de enfermagem da pessoa individual ou do grupo (família e 

comunidade)”. No exercício profissional, é pelo processo de tomada de decisão que “o 

enfermeiro incorpora os resultados da investigação na sua prática” (OE, 2012b, p.12). 

“A tomada de decisão é a pedra angular das competências em enfermagem e as decisões 

clínicas tomadas traduzem o contributo dos enfermeiros para a produção de saúde” (Marques, 

2017). 

Procurámos atualização de conhecimentos de forma a ir de encontro ao Artigo 97º da 

Deontologia Profissional, do Estatuto da OE, publicado à Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro, 

o dever do enfermeiro em reportar para a sua prática “adequados conhecimentos científicos e 

técnicos (…) adotando todas as medidas que visem melhorar a qualidade dos cuidados e 

serviços de enfermagem” (Assembleia da República, 2015, p. 8078), cumprindo, “as normas 

deontológicas e as leis que regem a profissão” (Assembleia da República, 2015, p. 8078), tal 

como disposto no Artigo 100º. 

Na prestação dos cuidados de enfermagem tivemos em consideração o cumprimento do 

Artigo 105º da deontologia profissional, referente ao dever de informar crianças/jovens e 

famílias relativamente aos cuidados de Enfermagem e tendo sido defendido e promovido o 

direito à informação.(Organização Mundial de Saúde, 2015, p. 22)  
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Continuando a analisar Deontologia, importa realçar que prestamos cuidados lado a lado 

com as com as diversas equipas de Enfermagem dos diferentes contextos de estágio em 

conformidade com a conduta Deontológica que o exercício profissional exige, sem qualquer 

juízo de valor na prestação de cuidados ao binómio criança/jovem e família, bem como todas 

as informações fornecidas tiveram em consideração o Artigo 106º da deontologia profissional 

relativamente à salvaguarda do dever de sigilo, uma vez que, foi partilhada “a informação 

pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico” (Assembleia da 

República, 2015, p. 8079). 

Está presente no Artigo 6º da Convenção sobre os Direitos da Criança , adotada pela 

Organização das Nações Unidas, a 20 de novembro de 1989, e ratificada por Portugal a 21 de 

setembro de 1990, o facto de ser reconhecida “ à criança o direito inerente à vida” (UNICEF, 

1990, p. 10), sendo que como enfermeiros e futuros ESIP, foi nosso dever, e fazendo referência 

ao Artigo 103º da deontologia profissional, “protege e defende a vida humana em todas as 

circunstâncias” (Assembleia da República, 2015, p. 8079). 

Para além do artigo enunciado, procuramos respeitar artigo 12.º da Convenção, “crianças 

com capacidade de discernimento, “têm o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as 

questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da 

criança, de acordo com a sua idade e maturidade” (UNICEF, 1990, p. 13). 

Importa-nos também referir que tivemos em consideração as condutas éticas e deontológica 

na elaboração do estudo de caso realizado no âmbito da unidade curricular estágio I, que se 

revelou um trabalho de carácter académico, a identificação da criança pressupôs a atribuição de 

um nome fictício, ao qual atribuímos o nome de Tita. A proteção da identidade é um dever 

assumido pela Deontologia Profissional, o que vai ao encontro do dever de confidencialidade e 

do sigilo profissional sempre que utilizado em situações de ensino, tal como definido no Artigo 

106º, (Assembleia da República, 2015). 
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4.1.2. Domínio da melhoria contínua da qualidade 

 

A competência no domínio da melhoria contínua da qualidade que enfoca a importância da 

mobilização de conhecimentos, assim, revelou-se de extrema importância a atualização e 

consolidação constante de conhecimentos baseados na evidência científica e em normas, 

protocolos e documentos de relevo na área de SIP. 

Em todos os contextos de estágio participámos e colaborámos em projetos na área da 

qualidade indo de encontro à competência do enfermeiro que deve desenvolver “ práticas de 

qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua” (OE, 2019, p. 4747). 

Assim, salientamos a nossa participação na integração da filosofia NIDCAP nos cuidados ao 

RN prematuro no SMINP, a colaboração na elaboração de uma norma hospitalar na UCIPED, 

a elaboração de folhetos na Unidade CSP, bem como, o desenvolvimento de PIE, são exemplos 

de medidas de colaboração em programas de melhoria contínua da qualidade. 

O cumprimento do registo de informação e registos de enfermagem nos sistemas de 

informáticos implementados nos diversos contextos clínicos tais como: SClinic®, PICIS 

CareSuite, Bico® e plataforma evacinas, o acesso à informação de cada criança/jovem e 

consequentemente continuidade dos cuidados. 

Os enfermeiros, são profissionais de saúde que têm a responsabilidade de garantir cuidados 

de saúde com um elevado grau de segurança do doente e consequentemente reduzir o risco de 

danos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde, para um mínimo aceitável. Têm 

então o dever de salvaguardar a saúde dos doentes e prevenir complicações como está descrito 

nos Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem definidos pela OE com o intuito que 

o exercício profissional da enfermagem tenha dos mais elevados padrões de qualidade. 

Segundo os padrões pela OE, “às instituições de saúde compete adequar os recursos e criar 

as estruturas que obviem ao exercício profissional de qualidade” (OE, 2012b, p. 7), referindo 

ainda que “as instituições de saúde desenvolvem esforços para proporcionar condições e criar 

um ambiente favorecedor do desenvolvimento profissional dos enfermeiros” (OE, 2012b, p. 7) 

e “as organizações devem, por princípio, satisfazer as necessidades dos enfermeiros 

favorecendo o empenhamento destes em prol da qualidade” (OE, 2012b, p. 7). 
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Salientamos que no decorrer dos estágios, nos diversos contextos clínicos, prestámos 

cuidados com enfoque na segurança do ambiente terapêutico e na adoção de boas práticas, não 

só devido à sua importância, mas também para darmos resposta ao desenvolvimento da 

competência do enfermeiro especialista, uma vez que, a identificação de situações de risco para 

a criança, bem como a sensibilização dos profissionais, pais e cuidadores para situações de risco 

tendo em conta a consequência destas situações e da sua forma de prevenção (OE, 2018). 

Medidas de promoção e de prevenção e controlo de infeção, gestão do ruído e luminosidade 

na UCIN devido à sua importância no neurodesenvolvimento, respeito pelos valores culturais 

das crianças/jovens e famílias, prevenção de probabilidade de erro humano, gestão da 

administração de terapêutica foram algumas das medidas por nós implementadas para 

proporcionar um ambiente terapêutico seguro.  

No entanto, estamos conscientes que apesar dos esforços durante a prestação de cuidados, 

os enfermeiros não se encontram ausentes de riscos adversos, tal como evidencia Ramos & 

Trindade (2011, p. 17), que “todos os profissionais têm responsabilidades na prevenção de 

incidentes e na promoção da segurança”. 

Todo e qualquer ambiente de trabalho saudável, deve ser aquele em que quer os 

trabalhadores quer os gestores contribuem para o processo de melhoria contínua, promoção da 

segurança, saúde, bem-estar e sustentabilidade. As questões de segurança relacionadas com o 

ambiente físico de trabalho, são aquelas que se prendem com aspetos relativos à qualidade do 

ar, a utilização de equipamentos, máquinas, produtos e substâncias químicas, bem como 

processos de produção no âmbito laboral, nomeadamente a existência de materiais suficientes 

para o desenvolvimento de uma prática clínica adequada e segura (OMS, 2010). 

Em termos gerais, foi-nos possível analisar e refletir que a conjectura nacional do nosso 

país, põe em termos gerais a segurança dos profissionais e doentes em causa devido a não serem 

cumpridas a dotações seguras em cada serviço para prestação de cuidados de elevada qualidade.  

Este paradigma, de acordo com diferentes estudos publicados é transversal a todo o país e a 

todos os serviços do SNS. 

No entanto, estamos integrados numa sociedade cada vez mais exigente, em que a 

«excelência» em saúde é cada vez mais uma meta a atingir, pelo que é fundamental que os 
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enfermeiros invistam na sua formação e desenvolvimento profissional. Obstante a esta 

necessidade, as instituições apoiam e facilitam cada vez menos estes processos. No entanto, é 

de valorizar que apesar dos contratempos e dificuldades há profissionais motivados na melhoria 

continua e nós somos um pequeno exemplo desse facto.  

 

 

4.1.3. Domínio da gestão de cuidados 

 

“O Enfermeiro Especialista realiza a gestão dos cuidados, otimizando as respostas de 

enfermagem e da equipa de saúde, garantindo a segurança e qualidade das tarefas delegadas” 

(OE, 2019, p. 4748). Neste sentido, foi nossa responsabilidade como enfermeiros e futuros 

enfermeiros especialistas prestar cuidados à criança/jovem e família nas diferentes áreas de 

intervenção que nos são inerentes: promoção da saúde, prevenção da doente, recuperação da 

doença e alívio do sofrimento garantindo a segurança e qualidade dos cuidados. 

Deste pressuposto e com o objetivo de melhorar os cuidados de Enfermagem, por nós 

prestados, surge a inevitável necessidade de reflexão sobre o exercício profissional dos 

enfermeiros que emergem nos enunciados descritivos de qualidade do exercício profissional: a 

saúde, a pessoa, o ambiente e os cuidados de enfermagem. Estes contribuem para precisar a 

especificidade do enfermeiro e devem ser o fio condutor da «práxis» em qualquer contexto do 

cuidar (OE, 2012b). 

A tomada de decisão é um dos pilares das competências do enfermeiro especialista no 

domínio da gestão dos cuidados. De acordo com a OE (2012b, (p. 12), “na tomada de decisão, 

o enfermeiro identifica as necessidades de cuidados de enfermagem da pessoa individual ou do 

grupo (família e comunidade)”. No exercício profissional, é pelo processo de tomada de decisão 

que “o enfermeiro incorpora os resultados da investigação na sua prática” (OE, 2012b, p. 12). 

Tendo em conta a nossa experiência profissional e a frequência dos diferentes contextos de 

estágio enquanto futuros enfermeiros especialistas temos consciência que a tomada de decisão 
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individual é frequentemente confrontada com perspetivas ambivalentes da instituição de saúde, 

da equipa médica, da família, dos próprios colegas em contexto de trabalho e dos orientadores 

em contexto de estágio. Assim, consideramos que no decorrer dos estágios foram surgindo 

dúvidas e dilemas na nossa consciência individual e a tomada de decisão foi comprometida 

relativamente aos nossos valores profissionais. No entanto, estamos conscientes que este 

processo nos permitiu adquirir maior maturidade em termos pessoais e profissionais, fomentar 

a nossa flexibilidade, capacidade de respeitar diferentes opiniões e aprofundar a capacidade de 

tomada de decisão mais consciente e devidamente fundamentada.  

O enfermeiro especialista “otimiza o trabalho da equipa adequando os recursos às 

necessidades de cuidados” (OE, 2019, p. 4748). Neste sentido, a diversidade de contextos de 

estágio em diferentes unidades hospitalares e em áreas geográficas distantes permitiu-nos 

conhecer diferentes realidades de cuidados e oportunidade de experienciar diferentes métodos 

de trabalho e organização. Demonstrou-se desafiador e exigente em termos pessoais e 

profissionais devido a uma constante e permanente adaptação. No entanto, permitiu-nos o 

aperfeiçoamento do nosso método de trabalho individual na nossa praxis clínica, visando uma 

melhor utilização dos recursos com o intuito de promover a melhoria da qualidade dos cuidados, 

aumento eficiência e capacidade de empoderar as crianças/jovens e famílias que cuidamos.  

Para nós a qualidade em Enfermagem também assenta na importância de reconhecer e gerir 

não apenas os aspetos fisiopatológicos inerentes ao processo de doença, mas também a 

dimensão holística, que surge da fusão de crenças e agentes culturais, sociais e espirituais, 

resultantes da vivência do binómio criança/jovem e família no seio de uma comunidade no 

desempenho das nossas funções e na prestação de cuidados. 

Neste domínio da gestão de cuidados foi para nós de extrema relevância ser orientados nos 

diferentes contextos de estágios por enfermeiros especialistas que exercem funções de chefias 

de equipa. Permitiu-nos desenvolver e aprofundar competências diariamente exercidas no local 

de trabalho em diferentes áreas, nomeadamente gestão de recursos humanos e materiais, 

delegação de tarefas nas diferentes categorias profissionais, gestão de conflitos e promoção de 

ambiente favorável à prática tendo em conta as limitações existentes, bem como a resolução de 

problemas pontuais na estrutura, organização e recursos humanos do serviço. Assim, a 

diversidade de serviços onde realizámos o estágio I e o estágio II permitiu-nos conhecer, 

analisar diferentes tipos de liderança.  
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4.1.4. Domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

 

“O Enfermeiro Especialista alicerça os processos de tomada de decisão e as intervenções 

em conhecimento válido, atual e pertinente, assumindo-se como facilitador nos processos de 

aprendizagem e agente ativo no campo da investigação” (OE, 2019, p. 4749). 

Como agentes conscientes da importância da atualização de conhecimentos e a aquisição e 

desenvolvimento de competências, motiva-nos a frequência de formações, congressos e outras 

medidas promotoras da aquisição dos mesmos. Assim, foi de extrema relevância e importância 

a frequência do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associação na área de especialização 

em Enfermagem de SIP. No decorrer desta, frequentámos ainda várias formações em serviço 

como formandos e formadores, «1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do 

Adolescente - Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-Estar» e o Curso de Suporte 

Avançado de Vida Pediátrico. 

Neste sentido, é prioritário e um objetivo pessoal alicerçar a prática clínica em elevados 

padrões de conhecimento tendo como ferramentas a atualização de conhecimentos baseados na 

evidência científica e em documentos de relevo na área da especialidade, assim como o 

desenvolvimento de competências comuns eespecíficas da SIP. Para além disso, as diversas 

pesquisas que realizámos de acordo com as necessidades em cada contexto de estágio 

contribuíram também para ampliação de conhecimentos, desenvolvimento de competências e 

consequentemente maior capacidade ação de forma fundamentada e tomada de decisão mais 

consciente, com o intuito de melhor qualidade dos cuidados prestados. Tivemos várias 

oportunidades de realização de trabalhos de índole académica e de índole científica, 

nomeadamente a realização do estudo de caso no estágio I, a elaboração da norma hospitalar na 

UCIPED, a criação do artigo científico e o desenvolvimento do PIE que contribuíram para o 

nosso crescente desenvolvimento pessoal e profissional.  

Abordadas e analisadas as competências comuns do enfermeiro especialista, o próximo 

subcapítulo contempla as competências específicas inerentes ao EEESIP. 
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4.2. Competências Específicas do EEESIP 

 

Segundo a OE(2019, p. 4745), competências específicas, “são as competências que 

decorrem das respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e do campo 

de intervenção definido para cada área de especialidade, demonstradas através de um elevado 

grau de adequação dos cuidados às necessidades de saúde das pessoas”. 

Na sua praxis clínica o EEESIP gere o plano de cuidados em parceria baseado no modelo 

conceptual centrado no binómio criança/jovem e família, “de nível avançado, com segurança, 

competência e satisfação da criança e suas famílias, procurando responder globalmente ao 

“mundo” da criança, bem como trabalhar no sentido de remover barreiras e incorporar 

instrumentos de custo efetivo e gestão da segurança do cliente” (OE, 2018, p. 19192). 

Os padrões de qualidade dos cuidados especializados em Enfermagem de SIP enfocam que 

na suas funções o EEESIP as deve exercer em “qualquer contexto em que ela se encontre, 

hospitais, centros de saúde, escola, comunidade, instituições de acolhimento, cuidados 

continuados e casa, de forma a promover o mais elevado estado de saúde possível” (OE, 2017, 

p. 3). 

O enfermeiro especialista para adquirir e desenvolver competências necessita de obter um 

conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades e a capacidade de os articular com a 

prática, permitindo-lhe avaliar as necessidades da criança/jovem e família e adequar a sua 

intervenção em todos as fases da vida e a todos os níveis de prevenção. 

O facto de termos a oportunidade de realizar estágios em diferentes contextos, permitiu-

nos experienciar diferentes vivências e métodos de trabalho, o que nos permitiu adquirir, 

desenvolver e aprimorar competências na nossa área SIP. 

O Regulamento de Competências Específicas do EEESIP integra as seguintes 

competências específicas: “assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua 

saúde”; “cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade”; “presta 

cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de desenvolvimento da 

criança e do jovem” (OE, 2018, p. 19192), que, em seguida, iremos analisar individualmente. 
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4.2.1. Assiste a criança/jovem com a família, na maximização da sua saúde 

 

Na arte de cuidar é fundamental que o EEESIP a alicerce a sua prática na implementação 

e gestão de um plano de cuidados individualizado em parceria constituído pelo binómio 

criança/família, conforme descrito no Regulamento de Competências Específicas do EEESIP. 

Este modelo, denominado Modelo da Parceria de Cuidados, desenvolvido por Anne Casey 

assume os pais como parceiros da equipa de enfermagem pediátrica nos cuidados ao filho, e 

impulsionou novas formas de organização da assistência à criança hospitalizada. Este modelo, 

exige do profissional um olhar mais abrangente, envolvendo a família como objeto do cuidado, 

num processo de produção de relações e intervenções, que vão para além do atendimento clínico 

(Collet & Rocha, 2004).  

Deste modo, foi nossa preocupação o envolvimento da família como parte integrante dos 

cuidados, para que a mesma se adapte às necessidades especiais no caso de crianças/jovens com 

doenças crónicas e raras ou mesmo doenças comuns internadas no serviço de pediatria, no caso 

de doenças súbitas ou inesperadas na UCIPED e de RN prematuros no SMINP como, parte 

fundamental para o. desenvolvimento neurológico, emocional e social do prematuro.  

Diariamente procurámos incluir e estimular os pais, na maioria dos cuidados prestados às 

crianças/jovens, nomeadamente, nos cuidados de higiene e conforto, gestão de dor, 

administração de medicação, entre outros, o que permitiu capacitá-los rumo à independência e 

empoderá-los em proporcionar o bem-estar da criança/jovem. 

Como futuros EEESIP é fundamental a importância de conciliar cuidados de alta qualidade 

e tomada de decisão baseada na evidência disponível, no entanto, estamos conscientes que “pais 

são os melhores prestadores de cuidados aos seus filhos, e tendo como propósito a promoção e 

adequação da parentalidade em todas as dimensões, é responsabilidade dos enfermeiros 

pediátricos promover a adaptação dos pais a esta realidade” (OE, 2015b, p. 11). 

Corroborando com o anterior, assumimos a importância na promoção da parentalidade e 

da importância da parceria dos cuidados na área SIP, uma vez que, “a parentalidade tem o 

potencial de promover a saúde e o bem-estar das crianças ou impedir que o modo como se 

processa o desenvolvimento físico e emocional cause problemas significativos a nível social e 
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da saúde no futuro. A comunidade espera que os pais cuidem dos seus filhos durante um período 

significativo das suas vidas e providenciem as oportunidades para um crescimento harmonioso 

e um desenvolvimento cognitivo favorável” (OE, 2015b, p. 11).  

Durante espaço cronológico do estágio do contexto de estágio na SMINP, o RN prematuro 

na qual baseámos o nosso estudo de caso, não teve visitas presenciais dos progenitores ou 

familiares, pelo que, careceu de uma referenciação e avaliação cuidada pela assistente social e 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens [CPCJ] que visa promover os direitos da criança e 

do jovem e prevenir situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação 

ou desenvolvimento integral, indo de encontro à unidade de competência do EEESIP, que 

“identifica situações de risco para a criança e jovem” (OE, 2018, p. 19193). No entanto, nos 

vários contatos telefónicos com a progenitora foi-lhe referida a importância do processo de 

parentalidade e vinculação no crescimento e desenvolvimento do RN. 

O ato de Humanizar no contexto de cuidados de saúde, tem uma representação moral de 

grande nobreza, sendo que em pediatria alcança a sua apoteose. No Código Deontológico do 

Enfermeiro no artigo 89 da humanização dos cuidados anuncia, “sendo responsável pela 

humanização dos cuidados de enfermagem, assume o dever de: dar, quando presta cuidados, 

atenção à pessoa como uma totalidade única, inserida numa família e numa comunidade; 

contribuir para criar o ambiente propício ao desenvolvimento das potencialidades da pessoa” 

(OE, 2015a, p. 97). 

A essência da humanização no contexto dos cuidados de saúde está intrinsecamente 

relacionada com a qualidade da relação que se estabelece entre a tríade enfermeiro – 

criança/jovem – família, envolvidos no processo dos cuidados. Assim, como futuros EEESIP 

assumimos um papel importante nesta vertente, como responsáveis para uma contribuição ativa 

na humanização na área de SIP. Prestar cuidados de enfermagem numa visão holística e 

humanística, assente no respeito pela individualidade, da escuta ativa, da comunicação e da 

presença genuína, são ingredientes básicos da humanização. 

Transversal a todos os contextos de estágio, a comunicação também foi uma competência 

desenvolvida e aprofundada por nós devido à sua importância no estabelecimento de uma 

relação de confiança entre a criança/jovem e família para que o plano de cuidados delineado 

em parceria para cada criança/jovem seja atingido com maior sucesso e ganho em saúde no 
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binómio criança/jovem e família. O EEESIP, “comunica com a criança/jovem e a família 

utilizando técnicas apropriadas à idade e estádio de desenvolvimento e culturalmente sensíveis” 

(OE, 2018, p. 19193).  

Em termos gerais, em todos os contextos de estágio, os enfermeiros orientadores 

estabeleceram uma comunicação efetiva, iniciando o diálogo com a sua apresentação, que os 

veio realçar mais a importância deste nobre gesto no estabelecimento de uma relação de 

confiança entre a tríade enfermeiro - criança – família. 

A evidência científica disponível realça a comunicação como um elemento básico e 

fundamental na praxis clínica do enfermeiro. Assim, apresenta-se como um elo fundamental e 

indissociável nos cuidados ao binómio criança/jovem e família, apresentando- se, segundo 

Martinez et al., (2013) em três formas: linguagem verbal, linguagem não verbal ou 

comportamental e atitude profissional. Para além da sua  relevância, envolve aspetos 

influenciados tanto pela organização institucional como a relação profissional estabelecida com 

a pessoa da criança como sujeito da atenção (Martinez et al., 2013). 

No estudo referenciado anteriormente sobre a comunicação entre o enfermeiro e a criança, 

os autores evidenciaram que exista comunicação efetiva entre o enfermeiro e criança, os 

profissionais utilizavam diversas estratégias como: a fala; o toque e o contacto físico - o pegar 

ao colo; o olhar; os gestos; o lúdico, nomeadamente o brinquedo, jogos, música, sons, leitura, 

desenho; a atitude do enfermeiro, nomeadamente a atenção disponibilizada para a criança; e as 

ações de cuidar, a comunicação verbal e não-verbal (Martinez et al., 2013). Segundo, Campos 

(2017, p. 91), comunicar “permite ajudar cada indivíduo e a comunidade a produzir mudanças 

que influenciem de forma positiva a sua saúde e obter ganhos em saúde”. 

Sendo a comunicação um elemento fundamental na humanização dos cuidados e um 

instrumento terapêutico essencial do cuidado, foi um desafio e objetivo em termos pessoais e 

profissionais desde o início do percurso formativo melhorar a nossa capacidade de comunicar 

com adolescentes. As mudanças físicas, cognitivas e sociais inerentes à adolescência, acarretam 

“desafios constantes e confrontos com o mundo que os rodeiam, essencialmente com os pais e 

outros adultos” (OE, 2010, p. 17) e “um tempo de oportunidades e de riscos” (OE, 2010, p. 17). 
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No atendimento e cuidados prestados a adolescentes nos diversos contextos de estágios 

realizados no internamento de pediatria, UCIPED e UCSP tivemos o privilégio de sermos 

orientados por enfermeiros experientes e peritos nesta vertente em que nos foi reforçada a 

importância da promoção da autonomia, privacidade, confidencialidade e sigilo é essencial na 

relação terapêutica entre enfermeiro e adolescente. 

Aprimorámos a comunicação verbal e não verbal assertiva e de linguagem simples tendo 

em conta o estadio de desenvolvimento da criança e jovem e o contexto familiar e social em 

que está inserido, bem como o respeito pelos valores culturais, crenças e religião. Considerando 

que a comunicação é um dos principais instrumentos de trabalho do Enfermeiro, como futuros 

EEESIP, será uma ferramenta que iremos aprimorar diariamente, até ao término da nossa vida 

profissional, e por esse motivo encontramo-nos em constante construção. 

Tendo por base o PIE, em que identificámos a necessidade de promover a literacia familiar, 

a importância de estimular a prática de conto de história e de praticar atividades lúdicas 

promotoras do desenvolvimento infantil. No decorrer dos vários contextos de estágio, 

procurámos “oportunidades para trabalhar com a família e a criança/jovem no sentido da adoção 

de comportamentos potenciadores de saúde” tal como definido Regulamento de Competências 

Específicas do EEESIP (OE, 2018, p. 19193), de forma a contribuirmos para o bem estar e 

adoção de hábitos de vida saudáveis .  

 

 

4.2.2. Cuida da criança/jovem e família nas situações de especial complexidade 

 

As situações de especial complexidade “recorrendo a um largo espectro de abordagens e 

terapias” (OE, 2018, p. 19193) contempladas no Regulamento de Competências Específicas do 

EEESIP são: a necessidade de reconhecer situações de instabilidade hemodinâmica e/ou risco 

de morte; a gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança/jovem; os cuidados e 

empoderamento do binómio criança/ovem e família em situações de doenças raras; o uso de 

terapias alternativas de enfermagem comuns e/ou complementares suportadas pela evidência 
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cientifica; o apoio ao binómio criança/jovem e família com doença crónica, doença oncológica, 

deficiência/incapacidade (OE, 2018). 

Tendo em conta a diversidade de contextos de estágios e consequentemente as 

especificidades que lhe são inerentes, utilizamos diferentes estratégias em cada serviço. 

Relativamente à competência de reconhecimento “situações de instabilidade das funções vitais 

e risco de morte e presta cuidados de enfermagem apropriados”, foi aprimorada essencialmente 

nos contextos de estágio de cuidados intensivos neonatais no SMINP e de cuidados intensivos 

pediátricos na UCIPED (OE, 2018, p. 19193).  

O RN prematuro nasce com imaturidade dos órgãos e sistemas, nomeadamente, 

neurológico, respiração, controle da temperatura, digestão, metabolismo, entre outros, o que faz 

dele um ser vulnerável a determinadas patologias e mais sensível a fatores externos. “Sem o 

tratamento adequado, aqueles que sobrevivem têm maior risco de ter deficiências ao longo da 

vida e pior qualidade de vida” (OMS, 2015, p. 1). 

Neste contexto de estágio revelou-se de extrema importância enquadrarmos sucintamente 

as problemáticas inerentes à prematuridade para que o plano de cuidados individualizado e 

consequentemente as intervenções de enfermagem planeadas de forma holística e tendo a 

evidência científica e a filosofia NIDCAP. A vigilância das funções vitais do RN que se 

encontra devidamente monitorizado é extrema importância, tal como, as intervenções 

estratégicas na correção precoce de qualquer alteração identificada. Adequar a função 

respiratória em situação de ventilação invasiva «ventilador», situação de ventilação não 

invasiva por Pressão positiva contínua das vias aéreas [CPAP] ou oxigenoterapia de alto fluxo 

é de extrema importância em contexto de neonatologia, uma vez que, a não correção da função 

respiratória em tempo útil contribuirá para o desequilíbrio hemodinâmico e consequente 

agravamento do estado clínico do RN. 

No contexto de cuidados intensivos pediátricos tivemos a oportunidade de prestar cuidados 

a crianças e jovens do foro médico com alterações respiratórias, metabólicas; foro cirúrgico e 

neurocirúrgico; foro de trauma, entre outros. As alterações hemodinâmicas foram facilmente 

identificadas por nós, uma vez que, todas as crianças e jovens se encontram monitorizadas e as 

intervenções implementadas foram realizadas em colaboração e supervisão do orientador de 

estágio. Foram identificadas várias situações e instabilidade que necessitaram de medidas 
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rápidas e urgentes por pare da equipa de enfermagem e equipa médica, nomeadamente na 

intubação endotraqueal eletiva e de emergência, extubação acidental, na drenagem de 

pneumotórax e colocação de dreno torácico, colocação de cateter venoso central, na substituição 

de cânulas da ECMO, entre outras. Assim, neste contexto de estágio na UCIPED tivemos 

oportunidade de aprofundar conhecimentos e prestar cuidados de enfermagem especializados a 

crianças e jovens no âmbito da ventilação invasiva e ventilação não invasiva. 

É competência do EEESIP, “gestão diferenciada da dor e do bem-estar da criança, 

otimizando as respostas” (OE, 2018, p. 19193). No SMINP a escala aplicada é a Échelle 

Douleur Inconfort Nouveau-Né [EDIN], que incorpora cinco indicadores: a expressão facial, 

os movimentos corporais, a qualidade do sono, a qualidade de interação e o reconforto. A 

pontuação final entre zero (sem dor) e quinze (dor muito intensa) pontos. Na prestação de 

cuidados tivemos em consideração fatores como as alterações da cor da pele, aumento ou 

diminuição da frequência cardíaca e respiratória, diminuição da saturação periférica de 

oxigénio, choro, agitação, afastamento dos braços e pernas no ar, soluçar ou bolsar, entre outros 

como sinais de desconforto tal como preconizado na filosofia NIDCAP. 

Atuámos de acordo com as orientações do serviço, na implementação de medidas não 

farmacológicas e farmacológicas para alívio da dor segundo prescrição terapêutica médica. 

Relativamente às medidas não farmacológicas o serviço preconiza: aquecer as mãos antes de 

contacto com RN; manter ambiente calmo e tranquilo; deitar o RN de lado com apoio das costas 

de forma a manter o alinhamento do tronco e da cabeça, mantendo as pernas e braços junto do 

corpo e as mãos junto da boca; usar barreiras e um ninho de forma a manter o bebé aninhado 

para que consiga apoiar os pés e forneça oportunidades para agarrar; alternar decúbitos e 

orientação à linha média; sucção não nutritiva; utilização de método canguru, entre outras. O 

método canguru, que “é uma técnica, utilizada em muitas UCIN’s, com resultados muito 

positivos demonstrados em todo o mundo e que consiste no contacto, precoce, prolongado e o 

mais contínuo possível e necessário, de pele com pele, entre a mãe” e RN (Sociedade 

Portuguesa Neonatologia, 2016, p. 15). Este método assume relevância no conforto do RN, mas 

também uma extrema importância no neurodesenvolvimento, tal como referenciado em vários 

estudos publicados a nível nacional e internacional. Para além disso, o SMINP preconiza a 

administração de sacarose a 24% sobre a porção anterior da língua, dois minutos antes de 

procedimentos dolorosos. 
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A gestão da dor e bem-estar no internamento de Pediatria e UCIPED também decorreu com 

a utilização de medidas farmacológicas segundo prescrição médica de acordo com as escalas 

de dor adequadas a cada faixa etária. Relativamente às medidas não farmacológicas, utilizámos 

como estratégias técnicas de distração adequadas à idade; utilização de quente ou frio; sucção 

não nutritiva e amamentação; aplicação de emla; presença dos pais e pessoas significativas, 

entre outras. 

Na UCSP as medidas utilizadas foram essencialmente as medidas não farmacológicas no 

processo de vacinação, nomeadamente, sucção não nutritiva, amamentação, presença dos pais 

ou pessoas significativas, conto de histórias, e técnicas de distração adequadas à idade.  

Como futuros especialistas temos consciência da importância de avaliar, registar e intervir 

e adequar estratégias na gestão do quinto sinal vital, assumindo-se uma competência tão nobre 

na prática de enfermagem e um direito de todas as crianças e jovens e indo de encontro ao 

quinto direito da Carta da Criança Hospitalizada, que realça que “as agressões físicas ou 

emocionais e a dor devem ser reduzidas ao mínimo” (Instituto de Apoio à Criança, 1988). 

O EEESIP promove “ a adaptação da criança/jovem e família à doença crónica, doença 

oncológica, deficiência/incapacidade” (OE, 2018, p. 19193), tendo em consideração que, 

doença crónica ou a incapacidade têm um forte impacto em termos familiares, pessoais, 

financeiros, relacionais e sociais, uma vez que acarreta o assumir de novas rotinas, 

responsabilidades e preocupações (McElfresh & Merck, 2014). As necessidades especiais 

podem estar relacionadas a diversos aspectos, nomeadamente: necessidade de atendimento 

especializado, uso de medicamentos contínuo, nutrição especializada, utilização de 

dispositivos, necessidade educativa especial, entre outros.  

Neste sentido, é fundamental que como enfermeiros e futuros EEESIP colaboremos na 

facilitação do processo de readaptação e aprendizagem de novas competências, promovendo a 

integração das significações de esperança na gestão da sintomatologia relacionada com a 

doença e qualidade de vida (OE, 2011b). Para além do explanado, torna-se crucial empoderar 

e capacitar pais e família no cuidado de forma a potenciar a qualidade de vida. 

Com o intuito de dar resposta a um dos objetivos delineados para o Programa de Saúde 

Infantil e Juvenil, é fundamental “sinalizar e proporcionar apoio continuado às crianças com 
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doença crónica” (DGS, 2013, p.9), assim como, promover a eficaz articulação com os vários 

intervenientes na prestação de cuidados, como atuação do enfermeiro (DGS, 2013). 

Vivemos várias situações desafiantes no decorrer dos estágios, que para além dos 

conhecimentos técnico científicos no cuidado à criança/jovem, nos proporcionaram o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências comunicacionais e de coping perante o 

binómio criança/jovem e família na gestão do processo patológico atual e das suas 

consequências do mesmo a longo prazo.  

No internamento de pediatria, tivemos como desafio, o cuidado a uma criança de dezoito 

meses de idade com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, filho de mãe com baixa 

escolaridade com grandes dificuldades na gestão da alimentação e plano terapêutico do seu 

filho. Neste sentido, como futuros EEESIP a nossa intervenção teve como intuito de promover 

a adaptação essencialmente da família à doença crónica; ensino, instrução e o treino reforçado 

na gestão dos cálculos de insulina e hidratos de carbono; estratégias de escuta ativa de forma a 

ir de encontro às necessidades e solicitações; promover atividades de diminuição do stresse de 

acordo com o impacto da hospitalização e doença à criança e família; preparação atempada, 

pormenorizada da alta com o objetivo de reduzir possíveis descompensações da doenças e assim 

promover uma melhor qualidade de vida para o binómio criança/família. Para além das 

atividades realizadas e para fazer face aos padrões de qualidade dos cuidados especializados 

em enfermagem SIP, foi nossa responsabilidade em parceria com o orientador de estágio a 

referenciação da criança para consultas perante as instituições de suporte e cuidados 

especializados (OE, 2017). 

Salientamos que como futuros EEESIP, que os cuidados prestados a crianças/jovens com 

doenças crónicas devem ser em parceria com a família, bem como o envolvimento do da família 

no processo de tomada de decisão dos cuidados prestados, capacitando-os para se tornarem 

peritos na prestação dos mesmos (McElfresh & Merck, 2014) e indo de encontro ao quarto 

direito da Carta da Criança Hospitalizada, “as crianças e os pais tem direito a receber 

informação sobre a doença e os respetivos tratamentos, adequada à idade e à sua compreensão, 

a fim de poderem participar nas decisões que lhes dizem respeito” (Instituto de Apoio à Criança, 

1988). 
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4.2.3. Presta cuidados específicos em resposta às necessidades do ciclo de vida e de 

desenvolvimento da criança e do jovem 

 

É função do EEESIP promover o crescimento (OE, 2018), que se entende como, o 

“processo corporal: desenvolvimento físico normal e progressivo com alterações físicas 

distintas desde a infância até à idade adulta, em consequência do processo gradual e normal de 

desenvolvimento orgânico e maturação, de acordo com a idade aproximada e estádios de 

crescimento e desenvolvimento, tais como o período pré natal, de recém-nascido, a 1ª infância, 

a idade pré-escolar, a idade escolar e a adolescência, com dois períodos de crescimento 

acelerado, sendo o primeiro nos primeiros 12 meses de vida e o segundo por volta da 

puberdade” (Conselho Internacional de Enfermeiros, 2016, p. 51). 

Nos diversos contextos de estágio, o crescimento dos RN e crianças foi avaliado de acordo 

com as curvas de crescimento. A sua monitorização e vigilância assume grande importância na 

área de SIP, pois uma alimentação adequada por si só deve ser responsável por um aumento 

regular do peso, comprimento e perímetro cefálico. Os registos foram efetuados no Boletim de 

Saúde Infantil e Juvenil quando disponível e no sistema informático em vigor e utilizado no 

serviço de cada contexto de estágio. 

O desenvolvimento infantil é um dos alicerces fundamentais do desenvolvimento humano, 

caracterizando-se por um processo dinâmico e individual de cada criança. Considerando que é 

dos componentes do no PIE, tivemos a preocupação de aprofundar conhecimentos sobre a 

temática e investigar medidas estratégicas da sua avaliação, operacionalização e monitorização.  

O percurso formativo e a realização de estágios em diferentes contextos clínicos vieram-

nos realçar a importância do EEESIP no desenvolvimento infantil e dos desafios que todos os 

profissionais de saúde enfrentam de acordo com as características individuais, familiares, 

sociais e culturais de cada criança e jovem. 

Segundo OE (2010, p.69), é competência dos enfermeiros “avaliar o estado de saúde, 

crescimento e nível de desenvolvimento da criança através das consultas de enfermagem”. 

Neste sentido, o estágio UCSP permitiu-nos adquirir e desenvolver estas competências através 

da participação em consulta de saúde infantil e juvenil com a orientadora de estágio. No 
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decorrer das mesmas procedemos a avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças 

sob orientação dos itens preconizados no Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil; 

informámos pais e cuidadores sobre os cuidados antecipatórios de acordo com a faixa etária da 

criança e respondemos a duvidas e questões de cada criança e família de forma a dar resposta 

às suas necessidades. De forma a ir de encontro às normas institucionais e nacionais, aplicámos 

instrumentos de avaliação, como a Escala de Mary Sheridan e a modificada ou da Escala de 

Avaliação de Competências no Desenvolvimento Infantil «Schedule of Growing Skills II», que 

são “fiáveis, seguros e de fácil utilização” (p. 97), tal como preconizado pela OE (2010).  

Nos contextos hospitalares, nomeadamente no internamento de pediatria e UCIPED não 

utilizamos escalas de desenvolvimento infantil. Os Guias Orientadores de boa prática em 

Enfermagem de SIP salientam que, a monitorização do desenvolvimento infantil através de 

instrumentos de avaliação, em serviços de internamento, é difícil, uma vez que a condição de 

doença da criança poderá influenciar o seu desempenho durante a avaliação (OE, 2010). 

No entanto, considerando o comprometimento físico e psicológico que uma situação de 

internamento acarreta, e reconhecendo as especificidades de cada criança/família, é exigido a 

cada enfermeiro que cuida de crianças em contexto hospitalar um vasto conjunto de saberes 

competências que lhes permita promover um desenvolvimento infantil harmonioso.  (OE, 2010, 

p. 97). 

Para ir de encontro ao anteriormente descrito, promovemos com o orientadores e restantes 

enfermeiros dos serviços de contexto hospitalar, intervenções promotoras do desenvolvimento 

infantil, nomeadamente na promoção do brincar e a realização de atividades lúdicas e de 

distração adequadas à faixa etária, essencialmente em momentos de maior stresse e 

procedimentos dolorosos. Proporcionar um ambiente de afetividade e de segurança é essencial 

para que a criança ultrapasse a ansiedade e o medo do desconhecido inerente à hospitalização 

(OE, 2010). 

A estratégia de conto de histórias foi um recurso por nós utilizado tendo em conta os seus 

benefícios já descritos ao longo do presente relatório de estágio e por ser uma parte integrante 

do PIE.  
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No SMINP, as competências de promoção do desenvolvimento infantil e promoção da 

vinculação de forma sistemática ao RN prematuro com necessidades especiais foi alicerçada na 

filosofia NIDCAP. Apresenta-se como uma abordagem holística que subentende a 

compreensão pela fragilidade de um organismo imaturo, incapaz de enfrentar as condições fora 

do útero materno. Neste serviço existe a tentativa de aproximar o mais possível o ambiente do 

útero materno, oferecendo barreiras e limites, para que o RN se sinta seguro e tranquilo e 

reconhece na mãe a entidade que o bebé melhor conhece, sendo que a mãe, o pai, a família são 

e serão o que de mais consistente o bebé tem durante o internamento, e terá quando a alta 

hospitalar se efetivar. Assim, o serviço, proporciona oportunidades de contato pele-a-pele, de 

ouvir a voz da mãe e de sentir, cheirar, degustar o leite materno. A par das atitudes descritas, 

tivemos em atenção às condições ambientais macro da unidade, como a luminosidade e ruído, 

quer as micro do espaço pessoal do RN prematuro, como medidas promotoras do 

desenvolvimento infantil. 

A prevenção de deformidades musculoesqueléticas e articulares é também um objetivo do 

SMINP através da retroversão da cintura escapular ou a adução exagerada anca, bem como o 

aplanamento da coluna vertebral. 

Como medidas promotoras do neurodesenvolvimento, há articulação entre a equipa de 

enfermagem e equipa médica de forma a proteger o sono e o repouso do RN prematuro com a 

agregação dos cuidados de acordo com a capacidade de adaptação e respostas comportamentais 

e fisiológicas do RN. 

Ao EEESIP compete a promoção da vinculação e a participação dos progenitores de forma 

sistemática como parte integrante dos cuidados, para que os mesmos se adaptem às 

necessidades especiais do RN, bem como, parte fundamental para o. desenvolvimento 

neurológico, emocional e social do prematuro. Os cuidados prestados durante o estágio foram 

assentes no Modelo da Parceria de Cuidados, assumindo os pais como parceiros da equipa de 

enfermagem, “uma qualidade que tem mostrado ser um determinante central para a saúde, atual 

e futura, da criança” (OE, 2015b, p. 9).  

Incorporámos mãe e pai em colaboração com a orientadora de estágio nos cuidados aos 

RN prematuro, essencialmente na hora do banho, alimentação, troca de fralda, entre outros 

promovendo a vinculação e adaptação à parentalidade e indo de encontro ao direito três da Carta 
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da criança hospitalizada que, enfatiza que, os “pais devem ser informados sobre as regras e as 

rotinas próprias do serviço para que participem ativamente nos cuidados” (Instituto de Apoio à 

Criança, 1988). 

O direito dois da carta da criança hospitalizada, que reitera que “uma criança hospitalizada 

tem direito a ter os pais ou seus substitutos, junto dela, dia e noite, qualquer que seja a sua idade 

ou o seu estado” (Instituto de Apoio à Criança, 1988), não é cumprido na íntegra no SMINP, 

uma vez que, os progenitores não acompanham o RN prematuro no período noturno.  

É competência específica do EEESIP comunicar “com a criança e família de forma 

apropriada ao estádio de desenvolvimento e à cultura (OE, 2018, p. 19194). Nos diferentes 

contextos de estágio fomos orientados por enfermeiros experientes na profissão e na área SIP, 

o que nos permitiu retocar as competências da área de comunicação. De uma forma geral, 

pudemos observar que o início do diálogo e de uma comunicação efetiva foi estabelecida pela 

sua apresentação, o que permite potenciar a relação de confiança entre os enfermeiros e o 

binómio criança/jovem e família.  

Este instrumento essencial da praxis clinica EEESIP, que seja verbal ou não verbal, é dos 

intervenientes que para dar resposta ao direito oito da Carta da criança hospitalizada, que 

enfatiza, que deve “ter a formação adequada para responder às necessidades psicológicas e 

emocionais das crianças e da família” (Instituto de Apoio à Criança, 1988). 

Como futuros EEESIP, estamos conscientes o quão desafiante é comunicar, que ao longo 

da nossa vida profissional esta ferramenta de trabalho deve estar em constante construção e 

melhoria. 
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4.3. Competências de Mestre em Enfermagem 

 

Conforme descrito no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, o grau de 

mestre é atribuído a quem adquira as competências: 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que sustentando-se 

nos conhecimentos obtidos ao nível do 1º ciclo, os desenvolva e aprofunde e permitam e 

constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos casos em 

contexto de investigação;  

b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução 

de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  

c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver 

soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo 

reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas 

soluções e desses juízos ou os condicionem;  

d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas 

subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem 

ambiguidades;  

e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (Ciência, 2016, p. 3174). 

 

O plano de estudos do Mestrado em Enfermagem em Associação na área de Especialização 

de SIP encontra-se divido pela parte teórica e a parte prática distribuídas por três semestres. A 

componente teórica permitiu-nos unidades curriculares comuns aos Enfermeiros Especialistas, 

nomeadamente Investigação em Enfermagem; Políticas e Modelos de Cuidados de Saúde; 

Epistemologia, Ética e Direito em Enfermagem; Gestão em Saúde e Governação Clínica e 

Desenvolvimento Pessoal em Saúde Mental. Na área de SIP frequentamos aulas teóricas nas 

unidades curriculares: Enquadramento Conceptual da Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica I e II, Saúde Infantil; Pediátrica e 

Projetos de Intervenção em Saúde Infantil e Pediátrica e Segurança da criança/jovem e família. 
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Assim, o plano de estudos permitiu-nos aprofundar os conhecimentos assimilados no curso 

base Licenciatura em Enfermagem, adquirir e desenvolver novos conhecimentos na área SIP 

que nos permitiu uma atitude mais especializada, diferenciada e baseada na evidência nos 

diferentes locais onde realizámos o estágio I e o estágio II e consequentemente na vida 

profissional. 

No decorrer do período de estágio final assistimos ao «1º Congresso Internacional de 

Enfermagem da Criança e do Adolescente - Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-

Estar», nos dias 20 e 21 de Maio, em que o comprovativo de participação se encontra em Anexo 

1. Permitiu-nos fomentar competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais de forma autónoma, tal como preconizado na quinta competência do grau de 

mestre descrita anteriormente. 

Para alem da assistência, colaborámos neste congresso com a apresentação de uma 

comunicação livre denominada «Maus-Tratos Psicológicos em crianças em idade pré-escolar, 

no seio Familiar repercussão no desenvolvimento emocional», que se encontra em Anexo 2. 

Englobámos esta atividade no presente relatório, uma vez que, vai de encontro ao nosso 

interesse pessoal e à temática do desenvolvimento infantil. 

A consequência mais trágica que pode ocorrer a uma vítima de maus tratos é a morte da 

vítima, no entanto existem inúmeras consequências que os maus tratos acarretam na vida das 

vítimas, consequências essas que podem trazer “graves prejuízos para o bem-estar e 

desenvolvimento físico, emocional, psicológico, comportamental e relacional, com danos 

persistentes e duradouros manifestos ao longo de todo o desenvolvimento da criança ou jovem” 

(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 2011, p. 27).  

Como EEESIP é fundamental que estejamos despertos e sensibilizados com estas temáticas 

para que quando necessário possamos agir em conformidade com o preconizado a nível 

nacional. Como futuros EEESIP devemos ter um sentido de preocupação para estas situações, 

bem como, um papel fundamental no diagnóstico precoce das “situações de risco que possam 

afetar negativamente a vida ou qualidade de vida da criança/jovem (…) maus tratos, negligência 

e comportamentos de risco” (OE, 2018, p. 19192). 
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Durante o período teórico do realizámos um trabalho escrito denominado «scoping review» 

na unidade curricular de Enfermagem SIP II e devido à pertinência do tema e resultados obtidos 

submetemos este trabalho para a comissão científica do congresso. Inicialmente pensámos 

apresentar os resultados em formato de poster, no entanto, a comissão científica conduziu-nos 

para efetuarmos uma comunicação livre durante a tarde do dia 20 do congresso atingindo os 

objetivos preconizados na competência quarto do grau de mestre. 

Durante o estágio final desenvolvemos uma revisão integrativa da literatura que teve como 

objetivo, analisar a evidência científica disponível sobre os contributos da intervenção do 

enfermeiro no âmbito do desenvolvimento infantil tendo em conta o impacto da COVID-19, na 

infância. A temática vai de encontro à escolhida para sustentar o PIE e também pela pertinência 

do contributo dos enfermeiros nos efeitos adversos, indesejados e devastadores a nível 

psicológico e do bem-estar que a pandemia desencadeou especificamente nas crianças e na 

população em geral.  

Devido à importância do contributo do enfermeiro e da pertinência da temática, efetuámos 

as devidas alterações em parceria com a docente orientadora e submetemos os resultados da 

investigação para publicação do capítulo de um livro que foi aceite pela editora. Por esse 

motivo, os resultados obtidos da revisão integrativa da literatura não se encontram explanados 

no presente relatório e a mesma não se em apêndice. Deste modo consideramos ter alcançado 

a primeira competência de mestre. 

Já na fase Mestrado frequentámos o Curso de Suporte Avançado de Vida Pediátrico, que 

se revelou de extrema importância na consolidação de conhecimentos já adquiridos e a 

aquisição de novos conhecimentos tendo em conta as normas orientadoras do Conselho 

Europeu de Ressuscitação no ano de 2021, em que o comprovativo se encontra em Anexo 3. 

Teria sido benéfico a sua realização previamente ao início dos estágios, no entanto, devido às 

diligências impostas pela pandemia COVID-19 não foi possível. No entanto, os conhecimentos 

e habilidades apreendidas são uma mais-valia para a nossa praxis clínica diária na urgência 

pediátrica. O curso destina-se a treinar profissionais de saúde no reconhecimento precoce da 

criança gravemente doente e no desenvolvimento de conhecimentos e competências necessários 

para permitir cuidados de emergência apropriados e chegar ao fim do mesmo com 

aproveitamento foi mais um dos nossos objetivos pessoais superados. Alcançar o final do curso 
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com aprovação na prova teórica e prova prática permitiu-nos desenvolver a competência cinco 

do grau de mestre. 

Da análise reflexiva relativamente às competências de mestre definidas no Decreto-Lei n.º 

63/2016 de 13 de setembro, consideramos que estas foram desenvolvidas e aprofundadas 

durante o percurso teórico e percurso prático nos diversos contextos de estágio.  

Contudo, com a frequência do Mestrado em Associação verificamos que o Enfermeiro se 

encontra em constante construção e desenvolvimento. Analisando especificamente a área de 

especialização de SIP mobilizaremos as competências e conhecimentos apreendidos para a 

nossa praxis diária, com o objetivo de prestar cuidados especializados, diferenciados baseados 

na evidência ao binómio criança/jovem e família de forma a contribuir para os ganhos em saúde 

e maximizar o bem-estar e qualidade de vida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Cada criança cresce em sua própria maneira única e pessoal. A sequência de eventos é 

previsível; o momento exato não” (Hockenberry et al., 2018, p. 40), onde o EEESIP deve 

respeitar e alertar os progenitores ou cuidadores das diferenças individuais e que o ritmo de 

crescimento e desenvolvimento é variável de criança para criança. O EEESIP é munido de 

habilidades e competências capazes de empoderar o binómio criança/jovem e família da 

importância de um desenvolvimento infantil equilibrado e individualizado.  

É função do EEESIP atuar tendo como base o Programa Nacional de Saúde Infantil e 

Juvenil, nomeadamente na “deteção precoce, acompanhamento e encaminhamento de situações 

que possam afetar negativamente a saúde da criança e que sejam passíveis de correção” (DGS, 

2013, p. 7). É primordial que a nossa prática esteja assente nos Guias de Boas Práticas e 

Programas Nacionais na área de SIP de forma a atuar na Promoção da Saúde e Prevenção da 

doença alicerçada na LS, com o intuito de maximizar os ganhos em saúde, não esquecendo a 

importância dos cuidados antecipatórios.  

Objetivando que, a linha de orientação transversal ao presente relatório, ao PIE e na nossa 

atuação ao longo dos diversos contextos de estágio nas unidades curriculares estágio I e estágio 

final foi na área da segurança e qualidade de vida. “Cuidar, em pediatria, significa envolver não 

só a criança nesse cuidado, mas englobar também nesse processo o seu universo relacional e 

social, de modo a considerar criança e família um só utente” (Boto, 2014, p. 17). Neste sentido, 

prestarmos cuidados de enfermagem ao binómio criança/jovem e família, numa visão holística 

e humanística, assente no respeito pela individualidade, da escuta ativa, da comunicação e da 

presença genuína, uma vez que, são ingredientes básicos da Enfermagem que, pretendemos 

manter presentes na nossa prática profissional em contexto pediátrica que proporcionam bem-

estar e qualidade de vida. 

A essência da humanização no contexto dos cuidados de saúde pediátricos está 

intrinsecamente relacionada com a qualidade da relação que se estabelece entre a tríade 

enfermeiro – criança/jovem – família, envolvidos no processo dos cuidados. Assim, como 

enfermeiros e futuros EEESIP, assumimos um papel de destaque, como responsáveis para uma 
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contribuição significativa quer durante a concretização do Mestrado em Enfermagem em 

Associação, quer na nossa vida profissional atual e futura.  

Tendo em consideração que a sociedade se mostra cada vez mais exigente, a excelência na 

prestação de cuidados na área pediátrica, passa por prestar cuidados de Enfermagem seguros e 

eficazes ao binómio criança/família. Diariamente deparamo-nos com enormes desafios tendo 

em consideração a individualidade de cada criança/jovem e meio social e cultural em que está 

inserido. Por isso, é importante que estejamos em constante construção e desenvolvimento 

técnico, científico, humano, relacional e comunicacional. 

Corroborando o exposto, assumimos a nossa responsabilidade na importância de 

atualização periódica de conhecimentos tendo por base as orientações emanadas mundial e 

nacionalmente. Excelência dos cuidados em parceria com a família ou cuidadores tendo por 

base o trabalho em equipa é nosso foco diário, que pretendemos manter diariamente no presente 

e futuramente. 

Ao priorizamos diariamente o desempenho profissional de alta performance, que se 

encontra alicerçado em diferentes pilares, no entanto, reconhecemos a nossa necessidade de 

aprimorar um dos instrumentos básicos do cuidado humanizado, a comunicação. Neste sentido, 

é nosso objetivo individual, iniciar e desenvolver formação na área de Programação 

Neurolinguística como uma estratégia de melhoria da nossa comunicação, a curto prazo. É uma 

área que se encontra em desenvolvimento a nível internacional que objetiva inúmeros 

benefícios e reconhecida como, «a fórmula da excelência humana». 

Realçamos que, a realização dos estágios em diferentes contextos e áreas geográficas 

distintas, assim como a elaboração dos trabalhos escritos, permitiu-nos adquirir, desenvolver e 

aprofundar competências nos domínios comuns do enfermeiro especialista e particulares do 

EEESIP. Cada contexto de estágio teve a sua especificidade e grau de complexidade, mas todos 

eles nos proporcionaram experiências únicas e desafios profissionais que nos permitiram 

evoluir pessoal e profissionalmente. 

Consideramos terem sido desenvolvidas e adquiridas competências no domínio da gestão 

dos cuidados, aprendizagens profissionais, responsabilidade profissional, ética e legal e 

melhoria contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem a nível das competências comuns 
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do Enfermeiro Especialista, procurando através da implementação de atividades, otimizar 

respostas e incrementar práticas seguras e promotoras do desenvolvimento. Norteamos a prática 

de cuidados pelo Modelo de Parceria de Cuidados de Anne Casey e pelo Modelo de Promoção 

da Saúde de Nola Pender, conceitos e modelos que pretendemos manter enquanto futuros 

EEESIP. 

Todas as aprendizagens, competências desenvolvidas e conhecimentos adquiridos só foram 

possíveis devido ao nosso empenho, ajuda e disponibilidade de todas as equipas dos diferentes 

locais de estágio, nomeadamente as orientadoras de estágio e professor docente.  

Importa-nos também realçar o processo desafiador da criação de histórias infantis para cada 

contexto de estágio, com as temáticas que lhe estavam relacionadas e sugestões/interesses da 

equipa, foi um processo exigente, mas muito gratificante que pretendemos dar continuidade 

após o término do plano de estudos. Iremos expandir as nossas histórias através das redes sociais 

em algumas páginas já existentes direcionadas para pais e crianças com as quais já nos 

encontramos definir estratégias. O conto de histórias tem a sua importância na aquisição de 

conhecimentos e no desenvolvimento cognitivo, tal como explanados ao longo do presente 

relatório. Neste sentido, queremos manter-nos agentes ativos na promoção da LS através do 

conto de histórias que a Metodologia de Projeto nos estimulou.  

Concluímos, considerando ter atingido os objetivos aos quais nos propusemos para a 

conclusão Mestrado em Enfermagem em Associação, área de especialização em SIP, 

respondendo ao preconizado para a avaliação das unidades curriculares do estágio I, estágio 

final e relatório. Destacando que, a análise reflexiva das competências, habilidades e 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo formativo no presente relatório, nos permitiu 

ter uma noção mais consciente do Eu enfermeiro, enquanto agente em construção, de forma a 

delinear estratégias no caminho a seguir para a excelência dos cuidados.  
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Anexo 1: Participação no 1º Congresso Internacional de Enfermagem da Criança e do Adolescente - Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do 

Bem-Estar 
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Anexo 2: Participação em comunicação livre denominada «Maus-Tratos Psicológicos em crianças em idade pré-escolar, no seio Familiar» 
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Anexo 3 – Participação no Curso de Suporte Avançado de Vida Pediátrico 
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APÊNDICE 1 – Cronograma  

 Cronograma de Estágios 

 Ano 2020 2021 
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Diagnóstico de Situação                          

Reunião com Enfermeiras Chefes de serviço; 

Enfermeiros orientadores                         

Pesquisa Bibliográfica                         

Estudo de  Caso                         

Definição de objetivos                         

Definição de estratégias e Planeamento de 

atividades                         

Execução e implementação das atividades 

planeadas                         

Elaboração da  revisão integrativa da literatura                         

Elaboração do relatório de Estágio                          

              

 Legenda             

 SMINP              

 Internamento Pediatria              

 UCIPED               

 UCSP              
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APÊNDICE 2 - Caderno de atividade lúdico pedagógicas nos primeiros anos de vida 
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Trabalho realizado no âmbito do estágio final do IV Mestrado em Enfermagem em associação, 

área de especialização em Saúde Infantil e Pediátrica, na Escola Superior de Saúde do Instituto 

Politécnico de Beja desenvolvido no Serviço de Internamento em Pediatria 

Realizado por: Andreia Antunes 

Enfermeiro Orientador: Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e 

Pediátrica 

Professora Doutora Maria Antónia Chora, Especialista em Saúde 

Infantil e Pediátrica 
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O brincar é uma ferramenta basilar no desenvolvimento da criança. O 

desenvolvimento intelectual, emocional e moral ocorre na primeira infância, sendo por 

isso uma fase vulnerável que merece toda a atenção dos pais, cuidadores e pressionais 

que acompanham o desenvolvimento da criança. 

Cada criança é um ser único e especial que tem o seu processo e tempo de 

aprendizagem, ou seja, a idade de aparecimento e a velocidade de passagem de estádio 

para outro varia de uma criança para outra. 

“Promover o desenvolvimento infantil é ajudar a criança em parceria com a 

família, na sua circunstância de vida e no seu tempo, a desenvolver-se dentro dos padrões 

esperados para a sua idade, respeitando o seu ritmo”. (Ordem Enfermeiros, 2010, p.71) 

Este caderno apresenta algumas opções de atividades lúdico pedagógicas que os 

pais e cuidadores podem desenvolver com as crianças no seu domicílio com os recursos 

disponíveis. Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento ativo saudável e 

harmonioso da criança com a aquisição de habilidades intelectuais, sensoriais e motoras.  

É de salientar que todas a atividades propostas devem ser realizadas em 

segurança em parceria ou supervisão dos pais ou cuidadores. 
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1. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 0 – 3 

MESES 

 

1.1.CONTO DE HISTÓRIAS 

 

O conto de história é uma das atividades lúdicas importante em todas as fazes do 

desenvolvimento infantil, no entanto, na fase inicial de vida da criança uma das principais 

vantagens é promover o vínculo na díade criança/pais. 

 

Material necessário: 

Livros de histórias infantis adequados ao grupo etário 

 

Descrição: ´ 

Ler calma e tranquilamente histórias.  

 

 

1.2. MASSAGEM  

 

“A massagem infantil permite a proximidade entre pais e bebé e a construção de 

uma ligação entre ambos” (Ordem Enfermeiros, 2012 ,p.5), assim como estimular o bem 

estar e relaxamento da criança, indispensáveis para um desenvolvimento saudável com 

afeto. 

 

Material 

o Óleo de bebe ou óleo de amêndoas doces 

 

Descrição: 

1. Espalhe uma quantidade pequena do óleo nas mãos; 
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2. Comece a massagear o bebê tendo 

em atenção à pressão exercida, não 

deve exercer muita pressão; 

3. Massajar o rosto, tronco, membros 

superiores, abdómen, membros 

inferiores e pés. 
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2. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 3 – 6 

MESES 

 

2.1. ATIVIDADE SENSORIAL COM OBJETOS 

 

Tem como objetivos dar diferentes estímulos através dos vários sistemas 

sensoriais, ou seja, através dos cinco sentidos. Com esta atividade é possível perceber que 

proporcionar estímulos sensoriais com objetos do dia a dia e sem custos adicionais. 

Proporciona o crescimento com descobertas e sensações a nível dos cinco sentidos. 

 

Material: 

o Peças em tecido com diferentes texturas; 

o Objetos de diferentes materiais, como por exemplo, madeira, plástico, borracha, 

papel, entre outros. 

 

Descrição: 

1. Colocar a criança em contacto com os diferentes materiais permitindo pegar e 

experimentar as diferentes texturas.  

2. Colocar os objetos na mão e estimular a passá-lo de uma mão para a outra. 

3. Permitir a visualização de objetos de diferentes cores em movimentos suaves para 

que os possa seguir. 

 

Alerta: Não utilizar objetos demasiado pequenos, cortantes, pontiagudos, perfurantes, 

entre outros, que possam por em risco a segurança da criança. 

 

 

2.2. LUVAS SENSORIAIS 

 

Material: 

o Luvas ou sacos de panos ou plástico 

o Material para colocar no seu interior, por exemplo, água, areia, feijões, massinhas. 
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Descrição:  

1. Encher as luvas ou sacos cada uma 

com um material diferente; 

2. Colocar as luvas e sacos junto da 

criança; 

3. Permitir ou estimular que a criança 

pegue verificando as diferentes forma, 

peso e textura. 
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3. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 6 – 9 

MESES 

 

3.1. ATIVIDADE DO OBJETO GRANDE E OBJETO PEQUENO 

 

Permite a mobilidade e ampliação dos movimentos físicos e desenvolver a noção 

do grande e pequeno paralelamente.  

 

Materiais: 

o Caixas de diferentes tamanhos, como por exemplo: 

o caixas de plástico de guardar alimentos 

o caixas dos desperdícios da casa (caixas de cereais; caixas de leite, entre 

outros 

 

Descrição: 

 

1. Colocar as caixas junto da criança e promover que coloque em sequência de 

tamanha da maior para a mais pequena.  

 

 

3.2. CAÇA AO OBJETOS 

 

 A caça ao objeto é uma atividade sensorial que permite a diversão e 

desenvolvimento da criança. Este género de atividades permite que a criança conheça o 

mundo real de diferentes formas através dos cinco sentidos 

 

Material: 

o Corante alimentar 

o Gelatina colorida 

o Pequenos objetos 

 

 

 

Descrição: 
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1. Preparar a gelatina segundo as instruções com antecedência, colocar alguns 

objetos pequenos no seu interior e deixar solidificar; 

2. Em outro utensilio preparar água com corante alimentar e colocar mais objetos; 

3. Incentivar a criança a procurar os objetos nos vários utensílios com as diferentes 

texturas 

 

 

3.3. ACERTAR O ALVO 

 

 Atividade promotora da mobilidade e coordenação física em paralelo com a 

promoção da motricidade fina. 

  

Material: 

o Garrafa ou garrafão de plástico 

o Fita adesiva; 

o Rolhas de garradas ou massinhas. 

 

Descrição: 

1. Cortar um quadrado na garrafa com as dimensões que achar conveniente; 

2. Isolar os lados cortados com fita adesiva, por exemplo. 

3. Estimular a criança a colocar os objetos no interior da garrafa pelo orifício 

realizado. 
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4. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 9 – 12 

MESES 

 

4.1. ATIVIDADE JOGAR À BOLA 

 Esta atividade promove a mobilidade física e liberdade de movimentos permitindo 

a diversão e desenvolvimento da criança. 

 

Material: 

o Bola 

 

Descrição: 

1.  Escolher uma divisão da casa mais livre de objetos e móveis; 

2. Lançar a bola e estimular que a criança vá em busca da bola, de forma livre; 

3. Excitar a criança a lançar a bola novamento 

 

 

4.2. ATIVIDADE MASSINHAS 

 

Esta atividade permite o desenvolvimento da motricidade fina, uma vez que é uma 

ferramenta que precisa de ser trabalhada e desenvolvida ao longo da infância. A 

motricidade fina não é inata, ela desenvolve-se gradualmente. 

 

Material: 

o Massinhas de comida com orifícios, por exemplo macarrão;  

o Palhinhas ou palitos grandes com pontas cortadas; 

o Caixa cartão ou pedaço de esferovite. 

 

Descrição: 

1. Colocar os palitos sobre a caixa de cartão; 

2.  Fazer com que a criança passe o macarrão pelo palito. 

 

Alerta:Esta atividade deve ser realizada com supervisão para manter a criança a 

segurança, pois nesta fase etária há tendência de colocar os objetos na boca. 
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4.3 ATIVIDADE COM MASSINHAS E FIO 

 

Material: 

o Massinhas de comida com orifícios, por exemplo macarrão;  

o Atacador de ténis ou fio grosso 

 

Descrição: 

1. Incentivar a criança a passar o fio ou atacador pelo orifício das massinhas. 
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5. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 12 E 

18 MESES 

 

5,1. ATIVIDADE DAS CORES 

 

A descoberta das cores acontece desde que a criança começa a distinguir as cores 

por meio da visão. No entanto, o processo de as saber distinguir, identificar e memorizar 

é um processo que deve ser estimulado diariamente. 

Na fase inicial deve-se estimular a aprendizagem pelas cores primárias (rosa, 

amarelo e azul) e gradualmente inserir novas cores para que a aprendizagem seja efetiva. 

 

Material necessário: 

o - Rolos papel higiénico ou caixa de cartão; 

o - Bolas coloridas ou lápis de cor ou tampas de utensílios domésticos. 

 

Descrição: 

Rolos de papel: 

1. Pintar os rolos de papel ou identifica-los com as cores escolhidas para a atividade; 

2. Colar numa porta, janela ou local apropriado à altura dos olhos da criança; 

3. Estimular a criança a passar o objeto pelo tubo da cor pertencente. 

Caixa de cartão: 

1. No caso da caixa de cartão, fazer orifícios, pintar ou identificar cada um com uma 

cor; 

2. Estimular a criança a colocar o objeto no orifício da cor correspondente. 
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5.2. APRENDER AS CORES NA COMPANHIA DAS FORMAS  

 

Material: 

o Papel 

o Impressora 

 

Descrição: 

1. Imprimir formas geométricas de diferentes cores e recortá-las; 

2. Colar num cartão as formas correspondentes; 

3. Estimular a criança a agrupara as formas soltas com as formas geométricas do 

tabuleiro. 

Em apêndice existe um exemplar de formas geométricas coloridas e um tabuleiro de 

atividades para que possa realizar a atividade sem muito dispêndio de tempo. 
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6. ATIVIDADES PROPOSTAS PARA IDADE COMPREENDIDA ENTRE 18 - 

24 MESES 
 

6.1. APRENDER OS NÚMERO DE FORMA DIVERTIDA 

 

Esta atividade estimula a aprendizagem dos números assim como o explorar o 

mundo real experienciando as sensações táteis. É importante referir que é difícil as 

crianças aprenderem os números numa só vez ou atividade, é um processo contínuo que 

deve ser trabalhado e estimulado. 

 

Material: 

1. Mesa ou chão de uma divisão da casa 

2. -Cascas de ovo 

 

Descrição: 

 

1. Identificar cada casca de ovo com um número;  

2. Dispor as cascas de ovo identificadas; 

3. Verbalizar à criança qual o número que deve identificar; 

4.  Quando for identificado a criança deve amassar ou partir a casca de ovo 

correspondente. 

 

 

6.2. APRENDER OS NÚMEROS NA COMPANHIA DOS ANIMAIS E ALIMENTOS 

 

 

Material: 

o Papel 

o Impressora 

 

Descrição: 

1. Imprimir cartão com número e animal ou alimento correspondente à primeira letra 

do número, por exemplo, no cartão do número um, colar a imagem de um urso; 
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2. Imprimir números coloridos e recortar para criança possa corresponder na carta 

correta; 

 

Alerta: em apêndice constam exemplos de cartões prontos a utilizar, para que possa 

realizar a atividade sem perda de tempo. 

 

 

6.3. ATIVIDADE PROMOTORA DO DESFRALDE  

 

 O desfralde é uma fase importante no desenvolvimento da criança, e um dos 

primeiros passo rumo à autonomia. Deve acontecer de forma gradual e sem traumas. É 

essencial respeitar o tempo individual de cada criança uma vez que é uma fase de 

descoberta das suas capacidades e do seu próprio corpo. 

 

Material:  

o Símbolos impressos representativos do “xixi” e do “cocó”; 

o Um cartão ou cartolina divididos pelos dias da semana; 

o Optativo: Impressão de um esquema ilustrado representativo da sequência correta 

do momento (fazer as necessidades na sanita ou bacio, limpeza dos genitais, 

descarregar a água -adeus “xixi” ou “cocó” e lavagem das mãos). 

 

Descrição: 

1. Colocar o esquema de sequência junto da sanita ou local onde ficar o bacio; 

2. Explicar e exemplificar a ordem correta dos acontecimentos; 

3. Estimular o uso da sanita ou bacio; 

4. Dizer adeus “xixi” ou adeus “cocó”; 

5. Lavar as mãos; 

6. Comemorar e colar a estrela correspondente ao “xixi” ou “cocó” na cartolina ou 

cartão no respetivo dia e combinar uma recompensa a cada dez estrelas, por 

exemplo. 

Alerta: Evitar repreensões, castigos ou agressividade em momentos de descuido. Em 

apêndice consta um cartaz exemplar para realização da atividade. 
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MATERIAL PARA ATIVIDADE APRENDER AS CORES NA COMPANHIA DAS 

FORMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo 

Retângulo Coração Quadrado 

Triângulo Hexágono 
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MATERIAL PARA ATIVIDADE APRENDER OS NÚMEROS NA COMPAHIA 

DOS ANIMAIS E ALIMENTOS 
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MATERIAL PARA ATIVIDADE PROMOTORA DESFRALDE 
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APÊNDICE 3 – Norma Hospitalar: Intervenções de Enfermagem na monitorização 

da PIC 

Direção dos Serviços de 

Enfermagem do  
 

 

 

Departamento: PEDIATRIA 

NORMA Nº 10 

Intervenções de Enfermagem na monitorização 

da PIC 

Elaboração: Enfª Andreia Antunes estudante do IV 

Mestrado em Enfermagem em Associação e 

Especialização SIP da Escola Superior de Saúde de 

Beja 

Orientação :  

Data : Maio 2021 

MANUAL DE SERVIÇO Aprovação:  

Data: _______/_____ 

Responsável:  

 

 

 

Revisão:  

Data: _______/_____ 

Responsável:  

 

 

 

O aumento da pressão intracraniana (PIC) pode ser causado por várias 

condições, tais como o traumatismo crânio-encefálico, a hemorragia intracraniana, 

acidente vascular cerebral isquémico, tumores, infeções e alterações na produção e/ou 

absorção do líquido cefalorraquidiano.  

A monitorização deve ser realizada em todos os doentes com TCE grave que 

apresente Escala de Coma de Glasgow inferior a 8. 

A PIC é definida como a pressão exercida pelos três componentes intracranianos: 

substância cerebral (80%), líquido cefalorraquidiano (LCR) (10%) e sangue (10%) 

A monitorização da PIC. 

O aumento da PIC contribui para a lesão cerebral secundária, causando isquemia 

cerebral, hipóxia e disfunção metabólica.  

 

1. OBJETIVO 

Uniformizar os cuidados de Enfermagem na monitorização da PIC. 

 

2. DEFINIÇÃO 

A monitorização da PIC consiste na introdução de um cateter, a nível 

intraventricular ou intraparenquimatoso, adaptado a um transdutor de pressão, que 

permite a leitura do valor da PIC, de forma a otimizar a perfusão cerebral, pela 
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intervenção médica, com instituição de terapêutica, com o objetivo de impedir/minimizar 

a lesão cerebral secundária. 

 

3. TÉCNICA 

A técnica de introdução do cateter é feita por médicos ou cirurgiões, com o apoio 

de enfermagem. A técnica pode ser feita em diversas posições: 

✓ Intraventricular; 

✓ Subdural;  

✓ Intraparequimatoso; 

✓ Epidural; 

✓ Subacoide 

 

4. INDICAÇÕES 

Doentes em fase aguda de lesão encefálica que preencham um dos critérios: 

✓ Glasgow inferior a 8, sem indicação Neurocirúrgica imediata; 

✓ Glasgow entre 8-13, com alterações intracranianas, mas sem indicação 

Neurocirúrgica imediata; 

✓ Glasgow incerto, com múltiplas lesões e necessidade de ventilação mecânica. 

 

5. ORIENTAÇÕES PARA INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM  

Procedimento Justificação 

1.  Colocar o monitor Codman na unidade do utente 

pediátrico e respetivos cabos; 

 

Evitar perda de 

tempo no momento 

do procedimento. 

1 

2 
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2. Ligar cabo 1 ao monitor de monitorização hemodinâmica 

do utente pediátrico; 

 

 

 

 

 

Interface de cor vermelha ao monitor da unidade 

Interface de cor azul ao monitor Codman 

Permitir a 

passagem de dados 

de monitorização 

da PIC para o 

monitor. 

3. Ligar interface do cabo de monitorização PIC ao monitor 

Codman-, 

 

 

4. Ligar o monitor Codman, e 

em seguida premir o botão 

menu para iniciar a 

calibração; 

 

 

 

A calibração é de 

extrema 

importância para 

que a 

monitorização da 

PIC seja real e 

credível.  

5. Para dar continuidade à calibração deve pressionar o 

botão 20ou 100 do monitor Codman  

 

On /off Menu 
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6. Para finalizar a calibração, 

repor a zero o monitor do 

doente, quando terminar 

deve premir novamente o 

botão menu quando o 

monitor mostrar o valor 

zero tal como evidencia a 

imagem  

 

7. Conectar o cateter à interface do 

monitor 

 

 

 

6. INTERVENÇÕES AUTÓNOMAS DE ENFERMAGEM  

Os enfermeiros recorrem a intervenções de enfermagem autónomas, 

evidenciadas na evidência como eficazes para a diminuição e prevenção da elevação da 

PIC, tais como: 

Área de intervenção 

autónoma 

Intervenção de Enfermagem 

Gestão Ambiental - Redução de estímulos externos na área de prestação de 

cuidados: 

                Diminuição da luminosidade; 

                Diminuição de ruídos; 

                Quando necessário limitar o número de visitas. 

Posicionamento  - Elevação da cabeceira a 30º; 

- Alinhamento corporal; 
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- Cabeça e pescoço em posição neutra de forma a evitar a 

flexão e rotação do pescoço. 

Monitorização - Monitorizar e registar Escala de Coma de Glasgow; 

- Detetar precocemente alterações hemodinâmicas; 

. Monitorizar valores de PIC; 

- Comunicar ao médico alterações de valores de PIC; 

- Intervir de acordo com indicação de Neurocirurgia face à 

alteração de valores de PIC; 

- Monitorizar volume e características do líquido 

cefalorraquidiano drenado na presença de derivação 

ventricular externa (DVE); 
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APÊNDICE 4 – Folheto - Promover o desenvolvimento infantil primeiro ano de vida 
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APÊNDICE 5 – Folheto - Promover o desenvolvimento infantil: segundo ano de vida 
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APÊNDICE 6: História Prematuridade – História do peixinho Mero 
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APÊNDICE 7 – História do dói dói do Lucas  

História do dói dói do Lucas no Internamento de Pediatria 

Olá, o meu nome é Lucas. 

Resolvi contar-te a minha história aqui no internamento de Pediatria. Ainda não sei escrever, por isso pedi 

ajuda aos meus papás. 

Começo por te dizer que sou uma criança que adora brincar, descobrir e experimentar coisas novas. Num 

Dia de sol, enquanto corria, cai e fiquei com muitas dores. Os meus pais trouxeram-me ao hospital. O 

médico disse que parti o braço, por esse motivo tive que ficar com gesso e ser operado. Confesso que fiquei 

com medo. 

Vim para o internamento de Pediatria, os enfermeiros e pessoas que aqui trabalham ajudaram-me muito, 

portanto, confia neles, vão fazer o melhor por ti e para ti. São uma equipa muito divertida e muito 

cuidadosa com os meninos e meninas que por aqui passam. 

Posso considerar que são os verdadeiros super-heróis da vida das crianças. Os seus super poderes são reais 

e fazem de nós crianças com menos dor, menos medo e sobretudo mais sorridentes e felizes. 

Uma das coisas que teve que acontecer foi colocar um botão mágico, ia ser por lá que a medicação ia entrar 

para que tratassem do meu braço. 

É nesta parte que te vou contar que deves ficar atento, por isso presta muita atenção, para que corra tudo 

bem contigo como correu comigo. 

Fui encaminhado com a minha mamã para a sala de tratamentos. Lá deitei-me numa maca que parecia 

uma nave espacial. 

Fiz de conta que cheirava uma flor e em seguida soprava com se tivesse a encher um balão, enquanto os 

enfermeiros apertavam e olhavam para o meu braço até encontrar o caminho certo para chegar ao fim do 

procedimento. 

No momento de colocar o botão mágico na minha mão, estava de mão dada com a minha mamã e imaginei 

que estava a molhar os pés no mar, senti frio e té me arrepiei. 

- Ui, disse eu com a voz a tremer. 

O enfermeiro olhou para mim e disse: - Já coloquei o teu botão mágico e tu foste muito corajoso.  

Eles têm as suas mãos treinadas para colocar o botão mágico de uma forma tão especial e cuidadosa que 

quase não sentimos. 

Entra nesta aventura de estar internado e vive a experiência de forma divertida e positiva. O teu regresso 

a casa está para breve e lá vais poder contar a tua história à família e amigos. 
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História da Becas 

Hey, Olá, eu sou a Becas.  

Estou aqui para te contar uma história. Não é a mais bonita qua alguma vez ouviste, mas aquela que teve um final muito feliz. 

Certo dia, enquanto os meus pais estavam em teletrabalho, fui andar de bicicleta. A pandemia Covid 19 fechou-nos em casa e eu estava farta. Eles passavam o tempo junto 

do computador ou a fazer telefonemas. Queria atenção e brincar ao ar livre e com os meus amiguinhos. Estava cansada dos meus brinquedos. 

Resolvi sair para o quintal. Fui andar de bicicleta sem usar proteções nem capacete.  

Fiquei entusiasmada com a brincadeira, resolvi sair o portão e descer a rua de bicicleta. Não sei como foi, não consegui travar, perdi o controlo da bicicleta. Fui contra o muro 

e bati com a cabeça. Tive um acidente grave. 

Fiz o que os médicos chamam de traumatismo crânio encefálico, ou seja, parti a cabeça. Fiquei muitos dias internada em uma unidade de cuidados intensivos pediátricos. 

Tive que ser operada. 

Estive muitos dias deitada numa espécie de nave espacial, sem poder brincar e saltar. Tinha muitas máquinas ligadas a mim, parecia um robot telecomandado. Respirava por 

uma espécie de balão, era alimentada por uma palhinha e medicação entrava por uns botões mágicos colocados nos meus braços e mãos. 

Todas as manhãs havia sessão de spa com direito a banho e massagem na nave que os enfermeiros e auxiliares insistiam em fazer. Cantavam-me canções e contavam-me 

histórias. Eu adorava, mas não lhes conseguia dizer. 

Tive sempre acompanhada pela minha mãe que embora triste e preocupada me dava muitos miminhos e me punha a ouvir música por alguns períodos.  

Com todos o tratamentos e medicação fui deixando de ser robot e comecei aos pouquinhos a ser a Becas brincalhona que sempre fui. 

Hoje estou aqui não só para te contar a minha história, mas para te alertar que os acidentes e os dói dóis podem ser evitados. 

Os teus pais, familiares e adultos são sábios e só querem o teu bem, ouve-os quando te alertam para os perigos. 

De criança para criança, digo-te: - sempre que fores andar de triciclo, bicicleta, patins ou overboard, usa: 

Capacete, joelheiras e cotoveleiras. Fica sempre acompanhado por um adulto. E antes de brincares com alguma coisa nova, deixa que um adulto de explique direitinho o seu 

funcionamento. 

A minha bicicleta era nova e eu não soube travar. Felizmente agora estou bem. Mas estive muito tempo longe dos meus familiares a amigos por este incidente. 
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